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Aula 2
Ö

Comunicação com a sociedade

Ö

O Judiciário e os MCM

Ö

Assessorias e monografias

Resumo da aula 1

Comunicação como processo
Cultura organizacional
Redes, fluxos, tipos de públicos
Comunicação interna (oral, escrita, eletrônica, audiovisual)
Benefícios da comunicação eficaz
Planejamento e pesquisa

A Comunicação do Judiciário
com a sociedade
Natureza eminentemente social Ö prestação de serviço
Formas
à Contato direto - Atendimento pessoal nas unidades
à Justiça intinerante – Projuci – mutirões – campanhas
à Telejustiça, terminais de atendimento, Site, justiça eletrônica, DJ
à Ouvidoria
à Imprensa

Ferramentas
à Comunicação oral, internet, jornal/revista/folder institucional, grande imprensa
(notícia e publicidade – publicação legal), panfletos/cartazes/faixas/outdoor, carros de
som, camisetas-bonés-bottons-pastas etc.

Imagem corporativa

OUVIDORIA
Ö Ouvidor

= ombudsman

Ö Função:

intermediar informações, dar retorno

Ö Denúncia/sugestão
Ö Crescimento

anônima X burocracia

- ABO

Tribunal de Justiça
Ö De 2004 a 2007 = 4.151 atendimentos
Ö Meios mais utilizados: e-mail (60%), telefone, fax, carta, pessoalmente

O Judiciário e
a mídia (MCM)
Características:
- Via de mão dupla (informar e monitorar)
- Reclamações dos dois lados

Imprensa – acesso, juridiquês
Justiça – erros, sensacionalismo

- Justiça X imprensa – poder coercitivo, promoção pessoal
- Relação estratégica com formadores de opinião

O Judiciário e os MCM

Ferramentas de comunicação
com a mídia
Monitoramento de mídia
ÂInformações de jornais e revistas (grande imprensa,
área jurídica, entidades diversas), rádio, TV e sites
Â Clipping impresso, eletrônico e audiovisual
Â Análise quantitativa e qualitativa para tomada de decisão

O Judiciário e os MCM

Site institucional
Â Informes jornalísticos, DJ, dados diversos
Â Fale conosco

Produtos editoriais
Â Jornal, revista, manuais, folderes etc.
Â Arquivo fotográfico

Mailing list
Â Fone-fax-mail-aniversário de jornalistas estratégicos
Â Atualização permanente
Â Networking

O Judiciário e os MCM

Press Release
Â Informação importante – linguagem simples e direta,

com foto e contato (mais detalhes)
Â Envio – e-mail, fax e pessoalmente (videorelease p/ TV-Site)
Â Sugestão de pauta
Â Caráter jornalístico (não-publicitário)
Â Newsletter

Encontros com a imprensa
Â Palestras, café-da-manhã
Â Conheça o Judiciário
Â Organização de coletivas – press kit
Â Publicação de artigos

Media training

Media training

Media training

• Política de
comunicação de
Tribunais de Justiça
(alguns exemplos)

Conselho de Relações Institucionais e Comunicação Social
Presidido pelo Desembargador Voltaire de Lima Moraes. Composto por:

I - Unidade de Imprensa:
Apoiar a Presidência do Tribunal de Justiça em assuntos relativos aos meios de comunicação
social, além de facilitar o acesso dos profissionais de imprensa, rádio e televisão às dependências
do Poder Judiciário.
Prepara entrevistas e contatos da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça com jornalistas
em viagens ao Interior e deslocamentos na Capital do Estado; faz recolhimento e distribuição
interna de notícias sobre o Judiciário publicadas nos jornais; mantém arquivo fotográfico; e é o
responsável pela produção do conteúdo veiculado na página do Tribunal na Internet/Intranet.
Também co-participa da produção de eventos de interesse do Tribunal.

II - Unidade de Relações Públicas:
Assessora a Presidência do Tribunal de Justiça na área de Relações Públicas e Cerimonial e apóia
a Administração no desenvolvimento de projetos e respectiva aplicação, abrangendo os públicos
interno e externo.

CLIPPING ON-LINE
Jornal TJES
Sala de Imprensa
Fale Conosco
Glossário de Termos Jurídicos
Ouvidoria
Site (intranet, consulta processual, serviços on line – DJ)

A Assessoria de Comunicação Social - ACS - possui uma equipe de jornalistas e publicitários, todos
servidores da Casa, experientes em lidar com a mídia. A ACS está preparada para facilitar a
comunicação entre a nossa Justiça e a Imprensa. O objetivo maior é preservar a instituição e mostrar a
imagem correta da Justiça à comunidade.
A ACS é responsável por:
- Imprensa (Atendimento aos magistrados e à mídia)
- Marketing Institucional
- Site Imprensa - Internet
- Informativo TJDFT
- A Semana Interna
- A Semana Externa
- Seminários de Direito para Jornalistas
- Glossários
- TV Justiça
- Rádio Justiça
- Registro fotográfico
- Núcleo de Publicidade & Propaganda
- Link Informativo - Intranet
- TV e Rádio TJ (PROCEDI)

MONOGRAFIAS
Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte e sua interface com o jurisdicionado
Santos, Maria da Conceição D. dos e Rodrigues, Rômulo Rostand de A. (6-nov-2007)

Resumo:
O trabalho discorre sobre a Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e
sua interface com o jurisdicionado. Aborda principalmente, o papel das Assessorias dentro do
Judiciário, como facilitadoras ao acesso à informação e na tradução da linguagem jurídica para o
cidadão leigo, visto ser premente, o papel das Assessorias em tornar essa linguagem empolada mais
simples e próxima do cidadão. A necessidade de tornar mais acessível à sociedade a linguagem utilizada em
atos jurisdicionais é também uma preocupação dos magistrados, sendo assim, realizamos uma entrevista
no meio jurídico, com intuito de coletarmos as impressões sobre o tema abordado. Também utilizamos
como procedimentos para o desenvolvimento deste trabalho, a revisão bibliográfica sobre os assuntos:
Constituição de 1988, principalmente o Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, onde realizamos
uma breve análise de alguns artigos do Capítulo I “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos”. Outros
tópicos abordados foram Assessoria de Comunicação e Justiça Federal, enfocando particularmente a
Primeira Instância do Rio Grande do Norte. A técnica da entrevista foi realizada com os diretores e
editores de redação dos três veículos impressos mais lidos na capital, com o intuito de percebemos a
visão da área sobre o assunto.

Gerenciamento de crise : a ação da assessoria de
imprensa do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Genú, Cristine Marques - 4-mar-2007

Resumo:
Mostra como a Assessoria de Imprensa do Superior Tribunal de Justiça atuou diante de uma crise que se
instalou na Corte com a denúncia de que um de seus 33 ministros estaria envolvido com venda de
habeas-corpus a traficantes. Apresentam-se as reações, a conduta e as ações que foram usadas para
reverter essa situação crítica vivenciada por todos os magistrados e pela assessoria do Tribunal. São
apresentados, também, por meio de um estudo bibliográfico, os principais conceitos de crise, gerenciamento e
a importância da prevenção.
____________________________________________________________________________________________________

Liberdade de Imprensa e Poder Judiciário
Direito, Carlos Alberto Menezes – 2005

Resumo:
Explica que a liberdade de imprensa e o poder judiciário são temas difíceis de tratar por ter a liberdade de
informação que se mescla no conteúdo da liberdade de livre manifestação do pensamento e na destinação da
imprensa livre e de outro lado, a garantia do cidadão de que receberá a prestação jurisdicional do estado,
sempre que tiver direito violado. Mostra um panorama como as Cortes e os jornalistas se encontram com
freqüência nas sociedades democráticas. Encerra enfatizando que a imprensa e o poder judiciário têm
responsabilidades sociais na manutenção do equilíbrio e preservação dos universos em que atuam.

A Linguagem do Judiciário na TV : estudo de caso TV justiça
Traça um histórico da TV no Brasil e trata mais especificamente sobre a TV Justiça, canal a cabo,
coordenada pelo STF, com o objetivo de levar ao cidadão a informação sobre o trabalho da Justiça.
Discorre também sobre o desafio de traduzir a linguagem jurídica para a linguagem audiovisual entre
outros temas.
OLIVEIRA, Maria Deuza Lopes de. A linguagem do Judiciário na TV: estudo de caso TV justiça. 2006. 93 f. Monografia
(Especialização)-Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2006.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

O valor do jornalismo para as decisões judiciais
Bessa, Isabela Ribeiro - 20-nov-2007

Resumo
Esta pesquisa buscou analisar a relação entre o jornalismo e os juízes, o valor do material jornalístico
para os decisores judiciais e a influência dos conteúdos da imprensa nas decisões judiciais. O principal
objetivo da pesquisa foi demonstrar que o jornalismo e os conteúdos da imprensa influenciam na formação
do convencimento do juiz – do mesmo modo que interferem no dia-a-dia da sociedade como um todo –, e
que podem ser identificados nas decisões judiciais. A forma como os juízes lidam com as informações da
imprensa foi outro aspecto contemplado no trabalho. Além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas
entrevistas com dez desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

