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[.....] essa distância entre a realidade dos anseios de uma sociedade 
verdadeira com o que a justiça tem conseguido, não é culpa só da justiça. 
Todos temos que combater isso para não desacreditar na justiça. 
Problemas, escorregões éticos, técnicos, isso vai haver sempre. Mas, 
existe uma imagem que não pode ser projetada na população é a de que a 
justiça não tem nada a ver com a vida real (Boris Casoy - Jornalista).    

 
 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Assessoria de Comunicação. Justiça Federal. Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte. Constituição de 1988. Direitos e Garantias Fundamentais. Poder Judiciário 

 
 



SUMÁRIO 
 
 
 
 

1  INTRODUÇÃO.............................................................................................  10 

2  JUSTIFICATIVA..........................................................................................  12 

3  HISTÓRICO DA JUSTIÇA FEDERAL...................................................... 14 

4  CARTA MAGNA DE 1988 E DIREITOS FUNDAMENTAIS.................  21 

5  CRIAÇÃO DA ASCOM DA JFRN.............................................................  26 

5.1 ENTREVISTA DA JORNALISTA WALESKA MAUX..............................  28 

6  COMO A IMPRENSA VÊ O JUDICIÁRIO.............................................. 33 

6.1  DEPOIMENTO DO PROFESSOR MARCOS AURÉLIO DE SÁ...............  33 

6.3  DEPOIMENTO DO DIRETOR DE REDAÇÃO CARLOS PEIXOTO........ 37 

6.2  DEPOIMENTO DO JORNALISTA CARLOS MAGNO DE ARAÚJO......  39 

7 COMO O JUDICIÁRIO VÊ A IMPRENSA.............................................  41 

7.1  ENTREVISTA COM O JUIZ FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO... 41 

8  MATÉRIAS PUBLICADAS SOBRE A JUSTIÇA.................................... 47 

9  CONCLUSÃO..............................................................................................  48 

REFERÊNCIAS......................................................................................................   50 

ANEXOS..................................................................................................................   52 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 



LISTA DE SIGLAS 
 
 
 
 

 
 
CEJ  Centro de Estudos Judiciários 
 
CF/88   Constituição Federal de 1988 
 
CJF  Conselho da Justiça Federal 
 
JEF  Juizado Especial Federal 
 
JF  Justiça Federal 
 
JFAL              Justiça Federal de Alagoas 
 
JFCE  Justiça Federal do Ceará 
 
JFPB  Justiça Federal da Paraíba  
 
JFPE  Justiça Federal de Pernambuco  
 
JFRN  Justiça Federal do Rio Grande do Norte 
 
JFSE   Justiça Federal de Sergipe 
 
TRF-5ª Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 
TJ    Tribunal de Justiça 
 
TRT  Tribunal Regional do Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO       
 

A relação difícil entre o Judiciário e a Imprensa sempre suscitou uma intricada 

convivência na percepção de um sobre o outro. Diversos estudos se fazem notar, na tentativa 

de estreitar laços de compreensão e descortinar um Poder preso à imagem de escravo das leis 

e distante dos anseios sociais.  

Peculiar às áreas técnicas ou científicas portadoras de uma linguagem própria, o 

Direito não é tão diferente da área econômica, com o seu “economês”, da área médica, da 

engenharia e da biologia, com as suas linguagens específicas.  

As linguagens utilizadas pelos profissionais de cada corporação são particularidades 

do seu Estado de Arte. Porém, no caso específico do Direito, vale salientar seu aparato 

histórico preso aos dogmas do ensino jurídico, através de um currículo escolar de preparação 

para aplicadores das leis e devotos aos Códigos, longe da justiça social tão proclamada pela 

sociedade.  

Consciente de um novo papel, a sociedade tem se mobilizado, argüindo, questionando 

as funções do Judiciário e, principalmente, a transparência dos seus atos, inclusive exigindo 

uma melhor clareza na redação das suas decisões, das suas sentenças, que beiram um 

apologismo para a compreensão dos seus pares de tribunais e não para as partes do litígio.   

A sentença interessa, diretamente, às partes envolvidas, diferentemente dos outros 

trechos do processo, que se destinam ao advogado. Caso a parte do litígio seja pessoa física e 

leiga, a incompreensão da sentença ainda é mais sentida devido a sua natureza técnica. 

 Para intermediar essa linguagem hermética, de difícil compreensão que é o 

“juridiquês”, foram instaladas as assessorias de comunicação, como órgãos de mediação entre 

o Judiciário e a Sociedade. A partir do início da década de 1990, começaram a funcionar as 

primeiras assessorias de comunicação nas instituições do Poder Judiciário.  

A Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte foi instalada 

em 2003, frente às novas demandas surgidas no Judiciário. Particularmente na Justiça Federal, 

a sua competência ampliou-se a partir da promulgação da Carta Magna de 1988, visto que 

novas funções passaram a fazer parte do seu arcabouço institucional.  

Este trabalho se propõe a esclarecer as questões a seguir. Qual o papel da Assessoria 

de Comunicação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte? A quem interessa uma sentença, 
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cujo impacto tenha um teor de cunho econômico-social? A linguagem jurídica é um 

empecilho para a aproximação da Justiça Federal à Sociedade? A cobertura existente sobre a 

Justiça Federal, nos jornais do Rio Grande do Norte é significativa? 

A Assessoria, através de suas mídias tem contribuído para a transformação da 

linguagem jurídica em uma linguagem simplificada. Os veículos de comunicação de massa 

(TV, rádio, jornal e internet) facilitadores desse processo, dotados de uma linguagem 

coloquial peculiar têm contribuído na transformação da imagem do judiciário e nessa 

aproximação com a sociedade, tornando-se instrumento de mediação. 

Como bem cita o Relatório Final do Levantamento da Situação das Assessorias de 

Comunicação da Justiça Federal (2006, p.10):  

 

 

Bem aparelhadas e funcionando de forma art iculada,  as 
assessorias de comunicação serão capazes de promover a 
imagem inst i tucional como um todo orgânico,  coerente e 
art iculado. O benefício será inegável,  tanto para a Justiça 
Federal ,  que terá sua identidade e sua credibil idade 
consolidadas,  quanto para a sociedade brasileira,  que poderá 
conhecer melhor essa inst i tuição que hoje se apresenta tão 
distante do cidadão comum.  
 

 

Além do papel importante da mídia, vale destacar a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que ensejou a abertura política e o  redimensionamento das funções do 

Judiciário e do Ministério Público. O processo de redemocratização do país originou uma 

busca por direitos, até então não demandados no Judiciário, especialmente, na Justiça Federal 

do Rio Grande do Norte, com a instalação dos Juizados Especiais Federais, em 2002.  

Nessa época, a Justiça de Primeira Instância ocupava as manchetes dos principais 

jornais do país, com a questão da revisão dos benefícios de aposentados e pensionistas.  Em 

função disso, a Instituição viu-se obrigada a adotar canais adequados para a comunicação dos 

seus atos.  

Dentro dessa vertente é que teremos como objeto de estudo a atuação da Assessoria 

de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e sua interface com o 

jurisdicionado.  

 

 
 



12 

2. JUSTIFICATIVA  

 

Acreditamos que a cidadania só pode ser exercida com o pleno exercício dos poderes 

constituídos e do acesso livre aos órgãos de garantia aos direitos individuais e coletivos, 

direitos esses, assegurados pela Constituição. 

O desempenho dos órgãos para garantia dos direitos do cidadão, inserindo a Justiça 

Federal depende, em parte, do conhecimento prévio desses direitos e reclamação por parte do 

interessado. Mas, como reclamar de direitos dos quais não se tem conhecimento? Cabe então, 

ao Jornalismo Judiciário essa disseminação de informações que permitam facilitar o acesso 

ao Poder Judiciário, das pessoas menos favorecidas economicamente (SANTOS; 

RODRIGUES, 2006, grifo nosso).  

Partindo dessa perspectiva, é importante ressaltar que as assessorias de comunicação 

têm como tarefa.  

 

 

[...] facilitar o acesso dos grupos externos às realizações de uma empresa ou 
instituição, por meio de uma linguagem simples e organizada, mediada 
pelos meios de comunicação, além de promover a integração e a satisfação 
de segmentos internos que convivem e sustentam essas duas estruturas 
organizacionais (LOPES, 1999, p. 9). 

 

 

Este trabalho visa mostrar a importância da Assessoria de Comunicação da Justiça 

Federal do Rio Grande do Norte no fortalecimento do elo de comunicação da Instituição com 

o jurisdicionado, possibilitando uma linguagem simplificada do “juridiquês”.  

Essa linguagem afasta a população do Poder Judiciário, sentencia Rodrigo Collaço1 e 

[o judiciário] distancia-se do público pela postura excessivamente formal, pela produção de 

material eventualmente incompreensível para o cidadão comum, por sentenças com 

linguagem e vocabulário complicados2(ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS 

                                                 
1 Juiz Estadual. É presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros).  
2 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O Judiciário ao alcance de todos: noções básicas de 
juridiquês. Brasília: Ediouro, 2005. p. 8 et seq. 
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BRASILEIROS, 2005, p.8). Partindo desse princípio utilizamos como método para a pesquisa 

diversas fontes bibliográficas. Buscamos, inicialmente, abordar os seguintes eixos: Histórico 

sobre a Justiça Federal, Constituição Federal de 1988, Assessoria de Comunicação da Justiça 

Federal do Rio Grande do Norte e Comunicação Institucional. Numa segunda parte, 

priorizamos colher dados por meio de entrevistas com diretores e chefes de redação dos 

maiores jornais de circulação do Estado, bem como a opinião dos magistrados da Justiça 

Federal de Primeiro Grau. Procuramos, ademais, analisar a cobertura das matérias e 

reportagens veiculadas na imprensa local sobre a Primeira Instância.  

Esperamos, com esse trabalho, orientar a figura do Assessor e da própria Instituição 

nas diretrizes de políticas de comunicação institucional e no processo de aproximação da 

Justiça Federal do Rio Grande do Norte com o jurisdicionado. 

 
 



14 

3. HISTÓRICO DA JUSTIÇA FEDERAL  

 

Como parte integrante da organização dos poderes, constam no capítulo III da 

Constituição Federal, os órgãos do poder judiciário, no qual se inserem os Tribunais 

Regionais Federais e Juízes Federais.  Cabe aos Juízes Federais processar e julgar as causas 

em que a União e suas entidades autárquicas como Banco Central, INSS e empresas públicas 

como Caixa Econômica Federal sejam partes do processo. Grande parte dos processos em 

trâmite na Justiça Federal é de causas previdenciárias, em sua maioria, de pequeno valor 

monetário, mas que, em geral, seu ganho e cumprimento representam grande impacto na vida 

dos seus autores.  
3Até 30 de maio de 1966 não existia no Brasil a Justiça Federal de Primeira Instância. 

Ela foi criada, melhor dizendo, reinstaurada, pelo Ato Institucional Nº.02. O fato é que ela 

existiu até novembro de 1937, quando estava constitucionalmente prevista a figura do Juiz 

Federal de Primeira Instância. Isto, desde a nossa primeira Constituição Republicana, de 

fevereiro de 1891. Vale salientar que a Justiça Federal de Primeira Instância foi extinta por 

um governo autoritário, o qual trinta anos depois a reinstalou. A sua reimplantação se deu 

através do Ato Institucional nº. 02, e depois de organizada pela Lei 5.010/66, consagrada na 

própria Constituição de janeiro de 1967. Nesse hiato, mesmo na democrática Constituição de 

setembro de 1946, ela não estava prevista. 

Para uma melhor elucidação histórica da Justiça Federal destacaremos algumas fases, 

reiterando com informações e comentários sobre a instalação da Seção Judiciária do Rio 

Grande do Norte. 

 

07-09-1822 – Proclamação da Independência. 

25-03-1824 – Na Constituição Política do Império, o Poder Judicial era tratado nos arts. 151 a 

164. O art. 151 assegurava ao Judiciário sua independência, porém essa independência era 

restrita, pois ao Imperador cabia rever as decisões judiciais. A Constituição de 1824, além de 

prever a Justiça de Primeira Instância, previa também os Tribunais de Apelação4 ou as 

                                                 
3 Dados extraídos no site da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
http://www.jfrj.gov.br/inicio.asp?me=inst&cp=inst_historico
4Com a Constituição de 1946, os Tribunais de Apelação perderam essa denominação e passaram a ser chamados 
de Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal.   

 
 

http://www.jfrj.gov.br/inicio.asp?me=inst&cp=inst_historico
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Relações nas Províncias do Império5 (Bahia, Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro) e o 

Supremo Tribunal de Justiça, sediado no Rio de Janeiro. Aqui, não se fala em justiça estadual 

ou federal, porquanto o Estado brasileiro era unitário. 

15-11-1889 - É proclamada a República. 

Após a proclamação da República surge a Justiça Federal, frente às necessidades da 

União. Segundo Barbosa6 (1932 apud FREITAS, VLADIMIR, 2003, p. 18) 

 
 

Na dualidade judiciária da nossa organização constitucional, não pode haver 
senão duas idéias: a de uma justiça criada pelo Estado, e a de uma justiça 
ligada à União; a justiça local e a justiça federal. À Justiça local incumbe, 
como competência que lhe é nativa, o domínio das relações civis de caráter 
comum; à justiça federal pertence privativamente o domínio dos fatos e das 
relações de natureza política, daquelas que entendem com o regime 
constitucional, ou que tocam fundamentalmente às instituições 
constitucionais. 

 
 

11-10-1890 - Decreto Lei nº 848. Dois marcos registram-se com a publicação desse decreto: 

1. Menos de um ano após a Proclamação da República, em 15-11-1889; e 2. Antes da 
7Constituição de 1891, promulgada em 24 de fevereiro. Este decreto dispunha em seu art. 1º: 

“A Justiça Federal será exercida por um Supremo Tribunal Federal e por juízes inferiores 

intitulados - Juízes de Secção”; ora também chamados juízes federais (art. 2º). Cada Estado e 

o Distrito Federal, na época o Rio de Janeiro, contava com uma Seção Judicial e um Juiz 

Seccional. 

Um dado muito importante surgido com a Proclamação da República foi a 

transformação das Províncias em Estados-membros, dotados de autonomia político-

administrativa, o que possibilitou a instalação da justiça federal nos Estados.  

                                                 
5Relações nas Províncias do Império eram os órgãos do Poder Judicial de 2º grau. Os quais, também podiam ser 
chamados de Tribunais de Apelação.  
6 BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição Federal Brasileira, v. IV. p. 61. 
7 Os autores do trabalho constatam, equívocos na clareza de definir, quais seriam os órgãos da Justiça Federal na 
Carta Magna de 1891. Pois, no artigo 55  “Do Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal 
Federal, e tantos juizes e tribunaes federaes distribuídos pelo paiz”, esse é um fato. Já no artigo 59, ele refere-se 
ao STF, como órgão da Justiça Federal. Ou seja, o executivo  possibilita ao STF estar como órgão do Poder 
Judiciário, em um artigo e no outro, estar como Justiça Federal. 
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24-02-1891 - Primeira Constituição Republicana. É fundado o Estado Federativo; mantém-se 

a divisão dos Poderes e se consagram duas competências para o Poder Judiciário: a Federal e 

a Estadual. O art. 6º das Disposições Transitórias referia-se às primeiras nomeações para a 

magistratura federal, que esses fossem de juízes de direito e dos desembargadores de mais 

nota8. O processo de nomeação dos juízes federais originava-se a partir do interesse do 

candidato, que faria parte da lista tríplice formada pelo Supremo Tribunal Federal e era 

encaminhada ao Presidente da República para nomeação. 

13-03-1891 - Criação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 

Essa Primeira Fase da Justiça Federal, em solo Potiguar, está atrelada à vida nacional. 

Nessa fase as nomeações e exonerações eram praticadas pelo Presidente da República. 

Portanto, registra-se a nomeação do Dr. Chaves Filho, em 14 de novembro de 1890, para 

assumir o cargo de juiz seccional no Estado, sendo logo em seguida, cassado pelo Decreto nº. 

1030, de 26 de novembro do mesmo ano. Em substituição ao Dr. Chaves Filho veio o Dr. 

Manoel Dantas9.   

20-11-1894 – Lei nº 221, que completava a Organização da Justiça Federal da República. 

Criam, em substituição ao juiz ad hoc, os cargos de juiz “Suplente do Substituto do Juiz 

Seccional”, em número de 3 juízes suplentes na sede do Juiz Seccional. 

05-11-1898 – Publicação do Decreto nº 3.084, que aprova a Consolidação das Leis referentes 

à Justiça Federal. Por esse Decreto passa a denominar-se Justiça Federal como Justiça da 

União, composta pelo Supremo Tribunal Federal, juízes Seccionais, Substitutos e Suplentes e 

Tribunais do Júri Federal. 

24-10-1930 - É a chamada Revolução de 30. Fim da 1ª República: o Presidente Washington 

Luis é deposto e começa a Era Vargas, que publica o Decreto nº. 19.398, de 11 de novembro 

de 30. O qual consta no seu art. 3º: 

 
 

                                                 
8 Essa nota pressupõe-se que seja o maior coeficiente das disciplinas cursadas nas duas universidades existentes 
na época: a Faculdade de Direito do Recife e a de São Paulo, criadas em 11 de agosto de 1827.  
9  A posse de Dr. Manoel Dantas ocorreu em 13/03/1891 e sua exoneração em 22/01/1897. Será incluído no 
Anexo A e B à relação de antiguidades dos juízes federais da SJRN. 
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O Poder Judiciário Federal, dos Estados, do Território do Acre e do Distrito 
Federal continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, com 
as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei e as 
restrições que desta mesma lei decorrer desde já (BRASIL. Conselho da 
Justiça Federal, 1993, p. 123). 

25-05-1931 – Através do Decreto nº. 20.034, o Supremo Tribunal Federal era responsável 

pela correição nos juízos federais, conforme o art. 9º: 

 
 

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal 
Militar, com os respectivos procuradores, determinarão as necessárias 
providências para se proceder à correição nas suas secretarias, nos juízos 
federais, auditorias e conselhos, observados os preceitos deste decreto no 
que for aplicável (BRASIL. Senado Federal) 10. 

 
 

16-07-1934 - Segunda Constituição Republicana. Aperfeiçoa a questão das competências de 

jurisdição entre as Justiças Federal e Estadual e cria a Justiça Eleitoral. 

10-11-1937 - Terceira Constituição Republicana. Constituição Polaca. Estado Novo. Ventos 

autoritários varrem a Europa, soprando nas costas brasileiras as idéias que levaram à Segunda 

Guerra Mundial. Mudanças profundas em relação à Constituição de 1934. São extintas a 

Justiça Federal e a Eleitoral. O art. 90 dispõe: São órgãos do Poder Judiciário: 

a) o Supremo Tribunal Federal; 

b) os juízes e os tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

c) os juízes e tribunais militares.  

A área de atuação da justiça federal era nebulosa. Não se tinha clareza de quais os 

feitos julgarem, o que acabava criando conflito de competência com a justiça estadual, que 

passou a julgar as ações envolvendo interesses da União. Talvez fosse esse, dentre tantos, um 

                                                 
10 BRASIL. Senado Federal. Disponível em: < http://www6.senado.gov.br/sicon/ExecutaPesquisaBasica.action>. 
Acesso em: 15 nov. 2006.  

 
 

http://www6.senado.gov.br/sicon/ExecutaPesquisaBasica.action
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dos motivos de sua extinção, pois como bem assevera o atual ministro do STJ, José de Castro 

Meira11, numa palestra no TRF da 5ª Região: 

 
 

É oportuno observar que a Justiça Federal não sucumbiu apenas por mero 
capricho ou como resultado de uma decisão do Estado Autoritário que se 
instalava, sua extinção foi uma conseqüência de suas próprias deficiências. 
Dela tudo se criticava. Sua estrutura era imprestável. Era excessivamente 
lenta. As custas cobradas eram exorbitantes. Tudo isso dificultava em muito 
o acesso do cidadão ao Judiciário Federal. Além disso, os processualistas 
acentuavam que sua existência acarretava incerteza no ajuizamento das 
ações e contínuo aparecimento de conflitos (ALMEIDA, 1994,  p. 154). 

 
 

29-11-1945 - Getúlio Vargas é deposto. 

18-09-1946 - Quarta Constituição Republicana. Volta-se à normalidade democrática. No 

entanto, apesar de no seu art. 94, inc. II, estar instituído o Tribunal Federal de Recursos, que 

veio desafogar o Supremo Tribunal Federal, ainda assim, na Carta Magna não estava prevista 

a Primeira Instância da Justiça Federal. O Tribunal Federal de Recursos foi a Corte 

intermediária entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Estadual, sendo essa, a justiça 

competente para julgar os feitos contra a União.  

31-03-1964 - Cai o Governo João Goulart. 

27-10-1965 - Após a Revolução de março de 1964, foi publicado o Ato Institucional nº. 02 

que no seu art. 6º altera o art. 94, inc. II da Carta Magna de 1946. O art. 6º determinava junto 

à Constituição a recriação dos juízes federais. Depois de quase 30 anos, estava novamente 

estabelecida a instituição da Primeira Instância na Justiça Federal. 

26-11-1965 - Emenda Constitucional nº 16. Amplia a competência da Primeira Instância. 

30-05-1966 - Lei nº 5.010, também conhecida como Lei Orgânica da Magistratura Federal. 

Esta lei, com 96 artigos, disciplina de forma mais abrangente toda a organização da Primeira 

Instância e prevê no seu art. 73, a criação do Conselho da Justiça Federal. 

                                                 
11 O Dr. Castro Meira, era então juiz do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e proferiu palestra, cujo tema 
era “A criação dos TRF’s, estrutura e sua representação hoje”, na cidade do Recife, em 19 de maio de 1992. 
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24-01-1967 - Quinta Constituição Republicana. Consagra constitucionalmente a instituição, 

dispondo sobre sua jurisdição e competência.  

10-01-1969 – Reinstalação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.  Pela Lei nº 5.010/66, 

conforme o art. 2º fazem parte da jurisdição da Região Nordeste os seguintes Estados: 

Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e o Território de 

Fernando de Noronha. O primeiro juiz desta segunda fase foi o Dr. Armindo Guedes da 

Silva12, que procedeu à inauguração da sede de Primeira Instância13, juntamente com o 

Ministro Esdras Gueiros, do Egrégio Tribunal Federal de Recursos. No dia da solenidade o 

Fórum recebeu o nome de “Meira e Sá”, em homenagem prestada ao ex-juiz federal Dr. 

Francisco Salles Meira e Sá. 

05-10-1988 - É promulgada a sexta Constituição Republicana. A atual Carta Magna, além de 

consagrá-la, também a soleniza em seu artigo 92, inc. III. A competência de seus Juízes está 

insculpida no artigo 109. Criam no âmbito da Justiça Federal, em substituição ao Tribunal 

Federal de Recursos, 05 Tribunais Regionais Federais, assim distribuídos: 1ª Região (sede 

Distrito Federal; 2ª Região (sede Rio de Janeiro); 3ª Região (sede São Paulo); 4ª Região (sede 

Porto Alegre) e 5ª Região (sede Recife) 14. 

06-01-1987 - Lei nº 7.583, dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de 1ª Instância e 

dá outras providências. O art. 1º cria a 3ª Vara no Estado do Rio Grande do Norte.  

 

30-03-1989 – Lei nº 7.746, dispõe sobre a composição e instalação do Superior Tribunal de 

Justiça, cria o respectivo Quadro de Pessoal, disciplina o funcionamento do Conselho da 

Justiça Federal e é instalado em 07/04/89. O CJF tem a função de deliberar sobre assuntos 

administrativos e orçamentários da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Sua missão principal é 

promover a integração e o aprimoramento institucional, bem como a padronização de 

procedimentos administrativos. 

 

                                                 
12 O Juiz Federal Armindo Guedes tomou posse em 02/05/1967, tendo como Juiz Federal Substituto Dr. Araken 
Mariz de Faria, que tomou posse em 29/11/1968. 
13 Quando da sua reinstalação em 1969, a Justiça Federal funcionava na Av. Hermes da Fonseca nº 774, atual 
endereço da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte - ESMARN, ligada ao Tribunal de Justiça. A 
Justiça Federal do RN em 1994, passou a ter sua sede na Rua Dr. Lauro Pinto, 245, com o nome de Fórum 
Ministro José Delgado. 
14  A 5ª Região compreende os Estados de: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe 
e o Território de Fernando de Noronha, esse ligado à Seção Judiciária de Pernambuco. 
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23-11-1992 – Lei nº 8.495, dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de 1º Grau da 5ª 

Região, criando uma Vara no Estado do Ceará e duas no Estado do Rio Grande do Norte. 

Foram criadas no Estado do Rio Grande do Norte a 4ª e a 5ª Varas. 

 

19-02-1999 - Lei nº. 9.788, dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de 1º Grau nas 

cincos Regiões, com a criação de Varas Federais e dá outras providências. O art. 1º, inc. V 

cria 12 Varas na 5ª Região, sendo 6 de execuções fiscais e 6 cíveis. No Estado do Rio Grande 

do Norte foi criada a 6ª Vara, de competência em execução fiscal. 

 

12-07-2001 - Lei nº 10.275, dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais no âmbito da Justiça Federal.  No Estado do Rio Grande do Norte foi criada a 7ª 

Vara. Compete aos Juizados Especiais Federais processar, conciliar e julgar causas de 

competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos.  

 

21-11-2003 - Lei nº 10.772, dispõe sobre a criação de 183 (cento e oitenta e três) Varas 

Federais destinadas, precipuamente, à interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau e à 

implantação dos Juizados Especiais no País e dá outras providências. O art. 1º, inc. V cria 33 

Varas na 5ª Região, sendo 2 no Estado do Rio Grande do Norte, respectivamente nas cidades 

de Mossoró e Caicó, a 8ª e 9ª Vara. 
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4.  CARTA MAGNA DE 1988  E DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

A Constituição Federal de 198815 também denominada Constituição Cidadã permitiu 

avanços sociais já proclamados pela sociedade civil, os quais não eram atendidos pela Carta 

Magna de 1967, a Constituição do regime militar, anterior à de 1988. Vivemos mais de 20 

anos de ditadura militar, de repressão política, e esse Texto Constitucional [1988] teve um 

impacto significativo na busca de direitos pela sociedade.  

 A abertura política que se deu com a Carta vigente ensejou um olhar mais atento na 

questão dos direitos e garantias fundamentais. Após a Constituição de 1934, a qual os 

historiadores dizem ter sido uma das mais modernas, segue-se a Constituição de 1988 a que 

deu maior destaque à proteção dos direitos fundamentais.  

Os direitos fundamentais16 do homem são aqueles oriundos da própria condição 

humana e que estão previstos pelo ordenamento constitucional e podem ser definidos segundo 

Nery17 (2002): 

 

 
Como um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano 
que têm por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições 
mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana.  Esses 
direitos apresentam diversas características, tais quais: historicidade (são 
criados em um contexto histórico e, posteriormente, quando colocados na 
Constituição, se tornam Direitos Fundamentais); imprescritibilidade (não 
prescrevem, ou seja, não se perdem com o passar do tempo); 
irrenunciabilidade (não podem ser renunciados de forma alguma), 
universalidade (são dirigidos ao ser Humano em geral, não podendo ficar 
restrito a um grupo, categoria ou classe de pessoas); efetividade e 
concorrência (podem ser exercidos vários Direitos Fundamentais ao mesmo 
tempo).  

 
 

O homem, e aqui não nos referimos ao sexo, viu-se inserido naquele Texto 

Constitucional de forma ampla e irrestrita. Todos os grupos sociais, que, até então, não se 

                                                 
15 Este capítulo não tem como objetivo aprofundar a questão dos direitos fundamentais. Nosso intuito é trazer à 
tona uma breve contextualização, na qual possamos confrontar o tema (Judiciário e Imprensa), amparado pela 
questão da cidadania, no que diz respeito ao acesso à informação. 
16 No anexo 1, quadro comparativo dos direitos fundamentais nas Constituições Brasileiras. 
17NERY, Daniel Christianini. Breves comentários sobre os Direitos Fundamentais. Revista Autor, São 
Paulo, ano II, n.14, ago., 2002. Disponível em: <http:// 
revistaautor.com.br/index.php?option=com_content&task=>. Acesso em: 19 nov 2006. 
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sentiam representados, perceberam-se partícipes na Carta vigente.  A participação popular foi 

intensa, pois diversos grupos organizados lutaram por seus direitos. Portanto, deixaram de ser 

telespectadores para serem atores do cenário social. 

O judiciário passou a ver que a Carta Magna de 1988 não é um mero ato normativo 

inativo, mas um corpo de normas fundamentais que determina a vida das pessoas. Um 

conjunto de princípios no qual o indivíduo tem direitos e deveres a cumprir, cabendo então ao 

Judiciário aplicar a Lei Maior. Além dos direitos, há as garantias constitucionais, que são os 

meios oferecidos para a proteção dos direitos humanos.  

Os direitos fundamentais estão ligados ao momento histórico de uma sociedade, 

surgem pelas demandas sociais da época. Existem direitos que são inalienáveis, como o 

direito à vida que acompanha o individuo desde o seu nascimento, e insere-se no conjunto das 

cláusulas pétreas. Na concepção de Moraes18 (2005, p.176) “cabe ao Estado assegurar [a vida] 

em sua dupla acepção, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda 

de ter vida digna quanto à subsistência”. Ele ainda acrescenta que: 

 

 
O direito humano fundamental à vida deve ser entendido como direito a um 
nível de vida adequado com a condição humana, ou seja, direito a 
alimentação, vestuário, assistência médico-odontológica, educação, cultura, 
lazer e demais condições vitais. O Estado deverá garantir esse direito a um 
nível de vida adequado com a condição humana respeitando os princípios 
fundamentais da cidadania19, dignidade da pessoa humana e valores sociais 
do trabalho. 

 

 

Já outros direitos são circunstanciais, ocorrem em um dado momento histórico da 

sociedade e podem, também, compor o conjunto das cláusulas pétreas, mas são direitos 

advindos das transformações sociais, portanto, precisam ser estabelecidos.  

A compleição dos direitos fundamentais existentes, tal qual conhecemos hoje na Lei 

Maior, é fruto de uma fase histórica representada pelo direito da solidariedade internacional, 

também denominados direitos da fraternidade. A Carta vigente trouxe à baila direitos pré-

existentes, porém não reconhecidos, entretanto o contexto histórico social possibilitou o 
                                                 
18 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação constitucional. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2005. p.176 et seq. 
19 Embora Alexandre de Moraes não faça uma citação ao direito de informação nesse parágrafo, sabemos que 
esse direito é fundamental na questão do exercício da cidadania. A dignidade da pessoa humana passa também, 
pela vertente do Estado fornecer informações sociais  educativas verdadeiras. 
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aparecimento desses direitos. Tivemos então, três gerações diferentes para os direitos 

fundamentais, as quais consistem nas seguintes fases20: 

- Primeira geração (direitos individuais): correspondeu a uma época em que o Estado, 

simplesmente, não interferia na vida privada do cidadão. O Estado estava limitado em termos 

de atuação. Máxima liberdade para o particular, mínima para o Estado no sentido de regular a 

vida do indivíduo. A liberdade de locomoção é o maior exemplo da primeira geração. 

 - Segunda geração (direitos sociais)21: trata dos direitos sociais, contendo conteúdo 

econômico e social, visando o aperfeiçoamento das condições de vida e de trabalho da 

população. O Estado deixa de ser omisso, passando a tutelar os direitos do povo. 

 - Terceira geração (direitos da fraternidade)22: tem como principal destinatário o 

próprio homem, escopando proteger outros direitos igualmente considerados essenciais para o 

homem, como direitos decorrentes de uma sociedade de massa. Exemplo: proteção ao 

consumidor.  

Existe um mecanismo social, em que se o Estado não ampara o cidadão nas condições 

mínimas de sobrevivência, a sociedade, paralelamente, busca por esses direitos da forma mais 

violenta, inclusive, integrando-se a grupos marginalizados no processo social, que 

possibilitam esse amparo. Para evitar os diversos tipos de conflitos sociais que possam vir a 

ocorrer em função da não atuação do Estado é que se faz mister a aplicabilidade da Lex 

Fundamentalis, garantindo ao ser Humano sua existência material mínima, pois de acordo 

com Joaquín Arce y Flórez - Valdés  (1990 apud NOBRE JÚNIOR, 2000, p. 187):   

 

                                                 
20 CONCEIÇÃO, Rodrigo. Dos direitos e garantias fundamentais e a continuidade do serviço público essencial. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 146, 29 nov. 2003. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4520>. Acesso em: 18 nov. 2006. 
21 A Revolução Industrial foi um acontecimento econômico-político-social que ensejou o aparecimento de 
diversos direitos dessa segunda fase. 

22 Nesse século XXI, um outro direito fundamental desponta fruto da preocupação social, que é a questão do 
Direito Ambiental, dentro da terceira geração. Toda evolução histórica humana traz prejuízos à vida, e o 
desrespeito ao meio ambiente, vem sendo uma preocupação para os administradores públicos, principalmente, na 
configuração do papel do Estado. Direito ao meio ambiente saudável diz respeito à preservação da natureza, ao 
ambiente não contaminado e ecologicamente equilibrado, como faz referência o art. 225 da Constituição de 
1988. 
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Vislumbra no respeito à dignidade da pessoa humana quatro importantes 
conseqüências: a) igualdade de direitos entre todos os homens, uma vez 
integrarem a sociedade como pessoas e não como cidadãos; b) garantia da 
independência e autonomia do ser humano, de forma a obstar toda coação 
externa ao desenvolvimento de sua personalidade, bem como toda atuação 
que implique a sua degradação; c) observância e proteção dos direitos 
inalienáveis do homem; d) não-admissibilidade da negativa dos meios 
fundamentais para o desenvolvimento de alguém como pessoa ou da 
imposição de condições subumanas de vida. 

  
 

Essa compreensão se faz mister na questão dos direitos e garantias fundamentais 

elencados hoje, no Texto Constitucional permeado em vários artigos (Anexo 3).  

A princípio, para a efetividade desse estudo, não nos interessa aprofundar a 

classificação das cinco espécies de direitos e garantias fundamentais os quais são: direitos e 

deveres individuais e coletivos; direitos sociais; direitos da nacionalidade; direitos políticos e 

direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos23. Para a 

objetividade desse trabalho, temos como ponto focal, abordar o artigo 5º, que em sua 

completude são em número de 77 incisos integrando o Título II dos Direitos e Garantias 

Fundamentais dos brasileiros. Dentre os 77 incisos, o eixo da nossa abordagem extrai o inciso 

XIV, pelo direito de acesso a informações e o inciso XXXIII, pois, aqui se está a garantir, o 

direito de obtenção de informações de interesse particular, coletivo ou geral prestadas por 

órgãos públicos, preconizados na Lex Mater.   

Art. 5º(...) 
XIV-  é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; (...) 

 
XXXIII -  todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.” 

 

O preceito magno do acesso às informações, elencado na Constituição, traduz esse 

direito do cidadão de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 

                                                 
23 Classificação encontrada em: MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação 
constitucional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p.164 et seq. 
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de interesse coletivo ou geral. O próprio Poder Judiciário garantirá o exercício desse direito. 

Se cabe ao Judiciário garantir esse direito até mesmo em relação à Administração Pública, 

cabe então ao Judiciário prestar contas também da sua atividade, através da publicidade de 

seus atos. E ainda acrescentaríamos o poder que é dado ao jurisdicionado de exercer sua 

cidadania através da busca de informações, que esclareçam situações de interesse pessoal.  

A CF/88 proporcionou um trabalho mais destemido por parte da imprensa, permitindo 

um exercício democrático da fiscalização das instituições públicas, que até então se isolavam 

nos gabinetes não permitindo oferecer informações à sociedade. Esta sociedade, cada vez 

mais consciente do seu papel tem cobrado coerência e transparência dos poderes instituídos: 

executivo, legislativo e judiciário. 
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5. CRIAÇÃO DA ASCOM DA JFRN 

  

Na década de 90, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, não tinha em seu 

organograma a Seção de Assessoria de Comunicação. Todo trabalho referente à área de 

comunicação social, incluindo jornalismo e relações públicas era feito de forma desarticulada 

pelos servidores da Instituição, os quais contribuíam como podiam, exercendo dentre tantas 

atividades, essas duas. Na época, a Justiça Federal contava com 220 servidores, 6 magistrados 

e 6 Varas Federais. A parte relacionada às Relações Públicas era desempenhada pela 

servidora Izalva Cruz, que com obstinação cuidava dessa atividade, a qual incluía a posse de 

juízes, os eventos, os seminários institucionais, as homenagens e outros. Cabia, a cada 

Assessor de Juiz, encaminhar à redação as matérias enviadas para os jornais. Normalmente, 

essas matérias eram decisões de impacto político-econômico-social. Esse e outros fatores, 

como a própria inadequação dos juízes de se comunicarem com a sociedade, motivou a 

criação da Assessoria de Comunicação.  

Em depoimento à subscritora deste trabalho a ex-Assessora de Comunicação da 

Justiça Federal, Waleska Maux relata o seguinte:  

 

 
[...] assumi a Assessoria em setembro de 2003, até aquele momento não 
existia a ASCOM, porém algumas atividades de comunicação já eram 
realizadas por outros órgãos, a exemplo do clipping eletrônico, que já 
circulava diariamente entre magistrados e servidores. Montamos a 
Assessoria, sem uma equipe, mas sozinha deu pra dar conta do recado, pois 
sem o clipping diminui bastante a ‘mão de obra’. Ainda na fase ‘piloto’ 
bons resultados foram alcançados e mantivemos uma relação de parceria 
com a mídia. 

 

 

A presença de um profissional da comunicação para tratar da divulgação institucional 

vem de longas datas. Segundo Jorge Antonio Menna Duarte, data da primeira metade do 

século XX a presença de jornalistas em gabinetes de divulgação de órgãos públicos, 

geralmente, chamados setores de relações públicas. Esses profissionais que trabalhavam 

dentro dos setores de relações públicas, concomitantemente trabalhavam em veículos de 

comunicação, razão pela qual se tornava mais fácil distribuir textos para a imprensa. Aqui, se 

faz mister ressaltar o diferencial entre Assessoria de Imprensa e de Comunicação. De forma 
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rudimentar a Assessoria de Imprensa trabalha com a parte do jornalismo, produzindo releases, 

atendimento à imprensa, produção de material informativo, internet e intranet. Por outro lado, 

Assessoria de Comunicação trabalha com a imagem institucional (publicidade), eventos, 

cerimonial (relações públicas) jornalismo, conforme descrito acima. 

Com pouco tempo de criação e com estrutura enxuta essas Assessorias mostram o 

relevante papel que exercem na elaboração e condução de estratégias de aproximação com o 

cidadão, e facilitação de seu acesso à Justiça. Papel evidenciado pela importância que as 

Assessorias têm assumido no contexto atual. Assim, como Glüer (2004, p.4) afirma em seu 

trabalho que “A assessoria de imprensa representa interface abrangente da organização com a 

sociedade, agindo como interlocutora qualificada”. Ainda, no mesmo trabalho faz referência a 

Torquato (2004 apud GLÜER, 2004, p. 2) a respeito do novo espaço que a assessoria deve 

ganhar no território das entidades intermediárias: 

 
 

Sua missão será a de planejar e operar estratégias, posições bem mais 
consistentes que o simples estreitamento de relações com a imprensa. Trata-
se de uma competência que lhe propiciará ascender ao patamar de 
estrategista e, assim, exercer funções mais elevadas, extrapolando sua 
interferência no ambiente da organização e tornando-o um agente político 
na construção de uma sociedade mais consciente de seus direitos e deveres. 

 
 
 
A Assessoria de Comunicação tem um papel fundamental na transmissão e divulgação 

institucional. A existência delas, no organograma dos órgãos públicos do poder Judiciário, 

tem possibilitado um Direito Novo voltado aos valores sociais e às exigências da dignidade da 

pessoa humana, pois ciente dos seus direitos, os cidadãos passam a procurar cada vez mais 

pelo Judiciário.  
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5.1Entrevista da Jornalista Waleska Maux 

 

Diante dessa realidade, fundamentada na questão de um Novo Direito e transparência 

dos atos públicos é que foi possibilitada a contratação da Assessora.  

Realizamos uma entrevista com Waleska Maux, primeira Assessora de Comunicação 

da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com o intuito de coletar dados para esse trabalho, 

a qual respondeu às questões elencadas no anexo 4 e nesse mesmo tempo, autorizou a cessão 

dos direitos autorais (anexo 10), aos alunos dessa monografia.  

 

Era de se esperar, que a implantação de uma Assessoria de Comunicação na JFRN viesse 

a acontecer, conforme ela nos conta: 

 

 

Nós estávamos com a assessoria do TRT, no EQUIPE, que era o projeto 
Justiça RN. Que seria um pool de instituições no Rio Grande do Norte, 
para formatarmos um programa e enviar para a grade da TV Justiça, 
onde já tínhamos conseguido espaço. Fiz uma apresentação desse 
projeto, juntamente com o presidente do TRT na época, Newton Pinto, 
onde cada instituição se fez presente nas pessoas dos seus dirigentes, 
acompanhados com seus Assessores de Comunicação. A Justiça Federal 
foi a única que não enviou assessor, pois não havia Assessoria de 
Comunicação no órgão naquele tempo.  Também o Diretor do Foro não 
pôde comparecer. A Diretora Administrativa, Dra. Isabel foi a 
representante. A Patrícia do TJ, sabendo que eu estava contratada no 
TRT como prestação de serviço, sugeriu que eu conversasse com a Dra. 
Isabel sobre uma possível prestação de Assessoria de Comunicação para 
a Justiça Federal. Segui a sugestão. A Dra. Isabel se mostrou interessada, 
externou que já havia a percepção da necessidade e o interesse da criação 
de uma assessoria no órgão, e pediu que eu apresentasse um projeto. 
Ficou acertado um encontro posterior para tratarmos do assunto. 
 
 

 

 

Os primeiros passos da Assessoria, contados por Waleska Maux: 

 

 

Após a apresentação do projeto e algumas reuniões de planejamento, 
foi feito um contrato experimental de prestação de serviços de 
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assessoria de comunicação, vigorando em setembro de 2002 e, com 
duração até dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 2003, com o 
contrato já expirado, fui chamada por Dra. Isabel para organizar a 
posse do novo diretor do Foro, Dr. Ivan Lira. Tivemos uma semana 
para organizar todo o cerimonial e assessoria de imprensa. Os 
resultados foram muito bons. Inclusive, a governadora Wilma de 
Faria, recém eleita na oportunidade, se fez presente, tendo sido a 
primeira solenidade oficial dela depois de empossada. Em fevereiro, 
foi feito outro contrato até dezembro, desta vez como pessoa física. 
No início a infra-estrutura era bem limitada, aos poucos fui 
conquistando e montando a estrutura de suporte, sempre com 
limitações. Levei um tempo para entender as necessidades da 
Instituição, mas um fator positivo para o desenvolvimento do 
trabalho é que todos os magistrados se mostravam preocupados em 
divulgar a imagem da Justiça e as ações dos juízes no seu exercício 
com foco no público da instituição. Todos eles deixaram claro que 
não queriam notícias de promoção pessoal. Isso me deixou muito 
motivada pelo trabalho, dada à seriedade com que o trabalho era 
visto. Por outro lado, tive muitas dificuldades pelo nível de exigência 
imposto e forma de trabalho personalizada, necessária no 
assessoramento de cada magistrado. 

 
As dificuldades apareceram, mas foram vencidas, conforme relata a Jornalista:  

 

 

Algumas dificuldades pontuais tiveram que ser vencidas junto aos 
magistrados. Com muita cautela e persistência, como a aversão a 
entrevistas. Em determinada Vara, tínhamos que divulgar as notícias, 
mas evitar as entrevistas com o juiz. Mas, devagar e com muito jeito 
isso foi sendo revertido. É necessário um tempo para se desenvolver 
uma relação de confiança. Depois, veio a parceria com a assessoria 
do TRF, eles passaram a interagir conosco, mandando algumas 
notícias. No início, inclusive, foi complicado, pois a maioria era 
apenas notinha sobre os presidentes e desembargadores para saírem 
em colunas sociais, algo que até questionei. Mas, depois houve uma 
mudança bastante perceptível e, rapidamente passou a predominar as 
notícias institucionais, inclusive, com muita força no site. 

 

Conforme relato da entrevistada, a percepção dos Juízes na importância da Assessoria, 

é a seguinte:  

 

Todos, sem exceção, reconheciam essa importância para a 
Instituição. Havia o incentivo e também a exigência. Tinham os que 
se preocupavam em saber dos projetos e necessidades da Assessoria 
e sobre o dimensionamento do que poderia ser feito. O problema é 
que às vezes, alguns esqueciam a falta de estrutura mais adequada e 
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mesmo de pessoal. Não havia nem estagiário, e as exigências eram 
muitas. Isso trouxe alguns problemas da Assessoria com a Diretoria 
Administrativa. No meu ver, uma grande perda é que a Assessoria 
ficou ligada à Diretoria Administrativa e não à Direção do Foro, o 
que é o mais comum. Certamente, isso tornou mais difíceis as 
aquisições como fax, linha de celular, estagiário etc., tão 
necessárias a um bom desempenho de uma Assessoria. E, também, 
tirou muito da agilidade nas ações da Assessoria. A ligação direta 
com os magistrados é imprescindível para o bom andamento das 
Assessorias de Comunicação no Judiciário. Outro fator de 
dificuldade que encontrei, talvez pela falta de cultura de uma 
Assessoria na instituição e do conhecimento do seu papel, foi uma 
certa rejeição pelos funcionários lotados na Secretaria 
Administrativa, havia um certo desdém quanto à Assessoria de 
Comunicação. Inclusive, no tempo havia um lanche coletivo e eu 
nunca era convidada. Talvez, me vissem como alguém que estava 
ali apenas para colocar notas em colunas sociais. Outro fator é que 
minha contratação implicou no impedimento de contratação de um 
dentista, acho que isso também pesou. O fato é que nos gabinetes 
não percebia essa diferença.  
 

 

No que diz respeito às ações divulgadas nos meios de comunicação, a jornalista relata 

o seguinte: 

 

 

No rádio tínhamos sempre inserções na Voz do Brasil. Nas rádios 
locais veiculávamos mais utilidade pública como Leilões e notas 
como feriados, recessos, mudança de horário de expediente. As 
rádios sempre divulgavam o material enviado. Mas, eu selecionava o 
que era para rádio, impresso e TV, distintamente. Impresso e TV 
eram notícias mais gerais. 
 

 

O uso de mídias alternativas mostrou-se um ponto forte, pois possibilitou a promoção 

da Instituição, conforme depoimento: 

 

A Justiça em Trânsito foi um projeto nosso, de boa repercussão e que 
foi realizado, praticamente a custo zero para a instituição. Um Jornal 
mural para ser fixado nos transportes públicos com notícias da Justiça 
Federal de interesse geral. Conseguimos apoio da gráfica do 
Conselho da Justiça Federal, para impressão dos exemplares e a 
parceria com a STTU, que além do projeto gráfico, se comprometeu a 
distribuir em todos os ônibus e transportes alternativos da capital. 

 
 



31 

Cabia-nos apenas a produção das notícias e diagramação do jornal. A 
idéia foi seguida pelo TRF da 5ª Região. É importante buscarmos 
novos caminhos. Fizemos concursos de cordel com temas sobre a 
Justiça onde houve muito envolvimento do público. São ações onde 
as pessoas aprendem o que é a Justiça Federal. 

 

De acordo com o depoimento da jornalista, as dificuldades comuns às Assessorias no 

Judiciário em âmbito nacional, também foram encontradas na JFRN.  

 

 

Nos encontros nacionais sempre ouvia muitas reclamações quanto à 
infra-estrutura: falta de estagiários, falta de not-books etc. Outro fator 
é a falta de reconhecimento do papel da assessoria por alguns juízes. 
Juízes avessos à imprensa que não se esforçam para falar uma 
linguagem clara para a imprensa e muitos que gostam de constar nas 
colunas sociais. Os assessores têm reclamado muito. Outra 
dificuldade é o desdobramento de funções, muitos reclamam que têm 
que fazer vezes de fotográfo, relações públicas e até de 
cerimonialistas. Mas, a maior dificuldade apontada é, realmente, a 
falta de recursos materiais e de pessoal. 

 

Quanto ao uso da linguagem jurídica como barreira para o entendimento das sentenças 

por parte do cidadão leigo, verificou-se conforme a Assessora, a existência de:  

 

Uma preocupação dos magistrados em simplificar a linguagem 
jurídica, torná-la mais acessível à população, mas ainda não é 
consenso no Judiciário. A Assessoria de Comunicação tem um papel 
importante em facilitar essa interface com a imprensa, traduzindo e 
simplificando termos. Isso traz uma preocupação adicional, a de não 
criar distorções. Usava como prática comum, sempre que sentisse 
necessário solicitar do magistrado responsável pela origem de uma 
notícia uma rápida revisão no release produzido antes de enviá-lo à 
imprensa. 

 

 

A necessidade da formação jurídica para o Assessor, mostra ser importante, conforme 

relato: 

 

 

Acho essencial o Assessor buscar formação na área. Hoje, estou 
fazendo o curso de graduação por conta dessa convicção. Uma 
sentença extensa fica difícil entender o teor, e não podemos perder 
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muito tempo. Em muitos casos tinha que recorrer aos assessores de 
gabinetes, que nem sempre podiam atender aos meus pedidos de 
imediato. A linguagem é muito difícil para quem não tem formação 
na área. O Assessor de Comunicação no judiciário, tem que se 
especializar para cumprir bem seu papel.  
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6. COMO A IMPRENSA VÊ O JUDICIÁRIO 

 

A visão da Imprensa sobre o Judiciário no âmbito formal, criterioso e conservador tem 

sua justificativa nos antecedentes históricos do Direito. Tal fato, durante certo tempo gerou 

desentendimentos e desavenças, uma vez que um não entedia o outro. Os jornalistas sentiam-

se desprestigiados na busca de matérias sobre a Justiça, pois os acontecimentos afeitos a essa, 

têm sido a tônica na mídia nacional ultimamente.   

O descompasso de tempo entre juízes e repórteres, também tem peculiaridades 

diferentes. Enquanto um precisa de tempo, para analisar e sentenciar uma lide; o outro, requer 

rapidez e atualidade para divulgar uma notícia.  

Abaixo, as impressões de 24diretores e chefes de redação de Natal, sobre a relação 

entre a imprensa e o judiciário.  

 

 

6.1 Depoimento do Professor Marco Aurélio de Sá 
 
 
   

Atualmente, alguns jornais em âmbito nacional possuem uma coluna específica sobre 

o judiciário. Essa coluna é para um público específico, que milita na área do Direito. Segundo 

o Jornalista Marcos Aurélio (anexo 5) as questões relativas ao poder judiciário 

 

 

[...] de uma maneira geral, são questões que atingem e afetam de 
alguma maneira, a vida de toda a sociedade. Sem dúvida, existe 
espaço para se fazer uma coluna. Mas, optamos por não fazê-la por 
acharmos que isso torna o jornal muito personalista, já temos muitas 
colunas e cada colunista tem seu estilo. O ideal é que o jornal seja 
impessoal. Preferimos disponibilizar noticiário geral. Assim, todos os 
assuntos relativos ao poder judiciário, que são de grande interesse 
público, têm merecido, constantemente, reportagens do Jornal. A 
reportagem oferece mais espaço para que a notícia tenha maior 
profundidade,  além de se poder dar continuidade à sua cobertura nas 
edições seguintes. Diferente de coluna onde as notícias são sempre 

                                                 
24 Incluímos também,  no anexo de número 11, a autorização de cessão dos direitos autores,  pela entrevista 
concedida aos autores desse trabalho. 
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curtas e o espaço não é veiculado diariamente. É raro uma edição em 
que não tenhamos um assunto jurídico na pauta. 

 

 

O senhor acredita que uma coluna específica teria como público apenas os operadores 

do Direito? O que se tem discutido entre Assessores é que se percebe que quando se tem estes 

espaços, como exemplo a TV Justiça, o público vai-se tornado cada vez mais diversificado, 

contrariando expectativas anteriores. Como o Senhor avalia isso? 

 

 

Aceito o fato, mas não em relação à coluna, ela é feita para 
segmentos da sociedade, mas o jornal diário é para o cidadão comum 
de forma que tenha penetração em todas as camadas. A coluna é um 
espaço para um público especializado.  

 

 

As Assessorias têm ajudado aos jornais no desempenho do seu trabalho, como bem 

relata o Diretor-Editor:  

 

 

As assessorias, em todas as áreas, não apenas no meio jurídico, agem 
como um grande colaborador dos jornais. Primeiramente, sugerindo 
pautas, onde atuam com sensibilidade na seleção do que pode receber 
aprofundamento. E, de outra forma, “abrindo portas”, ou seja, 
facilitando o acesso dos repórteres aos assessorados ou mesmo 
colhendo informações em momentos onde o acesso do repórter seria 
impróprio, como em reuniões. Confesso que algumas vezes 
encontramos Assessores de Imprensa que fazem o papel contrário, 
dificultam e até ficam insatisfeitos quando conseguimos as 
informações por outros canais. Pura falta de profissionalismo. 

 

 

 

 

 

A percepção que temos é que o maior volume das notícias do judiciário refere-se a 

notícias da área trabalhista e da Justiça Estadual. Segundo, o depoente ele concorda e 

acrescenta que: 
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A Justiça Federal tem competência apenas sobre as ações que tenham 
interesse direto do Estado, ou seja, que tenham a União como uma 
das partes, em geral o nível de interesse do público por estas ações é 
menor. Claro que também chegam à Justiça Federal ações de grande 
impacto popular, mas em volume comparativamente menor a, por 
exemplo, a Justiça do Trabalho onde quase toda ação afeta um 
sindicato, uma categoria... 

 

 

Em encontros de Assessores tem-se falado muito na dificuldade da imprensa em 

trabalhar com notícias do Judiciário, são apontados muitos erros nas matérias, inclusive de 

grandes jornais. Por outro lado, jornalistas apontam a linguagem jurídica como uma forte 

barreira e fonte de muitos ruídos. Sobre isso, a opinião de Marcos Aurélio é a seguinte: 

 

 

Reconheço que há uma carência de repórteres dentro das redações 
capacitados a escrever sobre os assuntos jurídicos. E aí ocorrem erros 
absurdos como trocarem nome de Habeas Corpus, portaria por lei e 
por aí vai. Existem as barreiras naturais, como o próprio impedimento 
do Magistrado em se pronunciar sobre um assunto que ainda vai 
julgar. Outro fato é de que o Juiz precisa de um certo isolamento da 
imprensa para cumprir o seu papel, precisa estar concentrado no que 
vai julgar. Isso tem que ser entendido pelo repórter. A partir de 
determinado ponto temos que aguardar o julgamento. E, por vezes, 
pode demorar muito pela própria tramitação processual. Nesse ponto, 
a importância da Assessoria de Imprensa cresce bastante.  Se as 
Assessorias estiverem sempre comunicando aos jornais das sentenças 
importantes, despertará um grande número de reportagens. Mas, 
muitas vezes só sabemos pelo Diário Oficial, onde muitas vezes pela 
linguagem com que a sentença foi proferida é difícil identificar a 
dimensão necessária para a transformarmos em reportagem. Há 
também o problema do tempo para o repórter. Num turno de cinco 
horas ele tem que cobrir em média quatro matérias. Por questões 
econômicas não podemos ter especialistas em todas as áreas, isso 
penalizaria muitos os jornais menores. Nesse contexto, a atuação das 
Assessorias pode alavancar muito o volume de reportagens sobre o 
judiciário. 

 
 

O trabalho das Assessorias é bom, de maneira geral, verificou-se no depoimento do 

jornalista:  
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De maneira geral, os Assessores são colaboradores do Jornal, estão 
sempre lembrando ao jornal assuntos que merecem ser pautados, 
dando sugestões para matérias, facilitando o acesso em momentos 
críticos, como quando o jornal está fechando e a repórter precisa de 
uma palavra do juiz para esclarecer uma matéria e, muitas vezes, o 
acesso ao juiz é quase impossível. Nesses momentos, o Assessor de 
Imprensa é o caminho natural. Um fato concreto é que os Jornais 
estão sempre ávidos por notícias, todos eles, todos os dias, em 
qualquer lugar do mundo. No início do dia, quando começamos nosso 
trabalho, o que temos são dezesseis páginas em branco para serem 
preenchidas. Evidentemente, já temos pauta e muitos assuntos 
determinados, mas quanto mais sugestões chegarem, melhor!  O 
papel de um Assessor é ser também um grande relações públicas do 
órgão. Ele tem que ter portas abertas em todos os veículos, tem que 
quebrar barreiras. Dentro da tarefa dele de aproximar o órgão que ele 
assessora com a comunidade. E a maneira mais prática que ele tem é 
usar os meios de comunicação que são os que têm mais rapidez e 
eficiência para levar a informação do que acontece no órgão, para a 
sociedade. 
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6.1 Depoimento do Diretor de Redação Carlos Peixoto (anexo 6) 
 

Único jornal potiguar com uma coluna específica “Judiciário em Pauta”.  Existe uma 

preocupação do jornal, em realizar uma avaliação sobre a coluna? Vejamos as impressões do 

jornalista:  

 

 

A coluna é um espaço para um público específico. Mas, acredito que 
há um amplo espaço a ser preenchido tanto nos meios de 
comunicação como junto ao público consumidor de informação para 
notícias relacionadas ao Judiciário. Notícias de como o judiciário está 
trabalhando para atender aos anseios da população. Como por 
exemplo: o estabelecimento de novos serviços que desburocratizem 
os processos judiciais têm interesse geral. Decisões que estabelecem 
jurisprudência em assuntos de relações de consumo, direitos 
trabalhistas, direitos humanos, esses assuntos interessam 
profundamente à sociedade. Têm grande potencial para gerar notícias 
de interesse geral, podem pautar diversas editorias como cidade, 
economia, ocupando um espaço bem maior que a coluna, que como 
falei tem um público mais restrito. Atualmente, o papel da Justiça na 
democracia é preponderante. O cidadão confia muito mais na ação 
judicial do que nas ações políticas dos representantes que ele elege 
para os demais poderes, ele vê na justiça a garantia do pacto social. 
 

 

Sobre o papel das assessorias de imprensa no judiciário, o Diretor-Editor falou o 

seguinte: 

 

 

As assessorias devem funcionar em todas as instâncias do judiciário. 
E devem atuar como elo de ligação, facilitando o acesso à informação 
pelos jornalistas. Infelizmente algumas assessorias preferem 
funcionar como filtro, vedando informações. Outro fator importante é 
que os assessores estejam preparados não somente para o exercício da 
comunicação, mas que tenham também domínio sobre matéria de 
direito. Fundamental para fazer traduzir a informação, servindo de 
ponte entre o órgão assessorado e a imprensa. Também é necessário 
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que haja um livre fluxo de informações entre o assessor e 
assessorado. Muitas vezes a assessoria é surpreendida com 
vazamentos de informação que ele mesmo desconhecia. Quando isso 
acontece, o assessor fica descredenciado junto aos veículos de 
comunicação. Uma boa assessoria tem que estar a par de tudo que se 
passa, isso serve, aliás, para qualquer assessoria, não só do judiciário. 
Atualização com as ações do assessorado lhe confere créditos para 
que desenvolva uma boa relação de confiança com as redações dos 
jornais. 

 
 

As dificuldades em cobrir notícias do Judiciário, segundo Peixoto são: 

 

 

As maiores reclamações dos repórteres são quanto ao acesso à fonte, 
à questão da disponibilidade. Judiciário e Imprensa trabalham em 
tempos diferentes, enquanto a imprensa trabalha com o imediato o 
judiciário requer a ponderação. A linguagem rebuscada dos tribunais 
também é um problema para a produção da notícia. Do lado dos 
repórteres, devido à necessidade de cobrirem os assuntos mais 
diversos, em geral havia pouca noção da operação do direito, o que 
fazia muitos reclamarem, por exemplo, quando juízes se negavam 
emitir opinião sobre um julgamento em andamento, o qual ele 
sentenciaria. Atualmente já existe um entendimento maior, mas o 
conhecimento do direito ainda é um dificultado. Iniciativas dos dois 
lados - imprensa e judiciário - que patrocinem melhor nível de 
informação sobre o judiciário são bem vindas. Debates, seminários e 
cartilhas podem ajudar. Ganha a cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



39 

 

 

 

6.3 Depoimento do Jornalista Carlos Magno de Araújo (anexo 7) 
 
 

No que diz respeito à importância da Assessoria de imprensa no Judiciário, o jornalista falou 

o seguinte: 

 

 

É muito importante haver assessorias de imprensa no judiciário. Uma 
sentença ou decisão requer, na maioria das vezes, para seu 
entendimento conhecimento de termos técnicos, da linguagem 
jurídica e de tramitação processual, que poucos jornalistas possuem. 
A assessoria de comunicação facilita muito o trabalho do repórter 
extraindo as informações essenciais e traduzindo para uma linguagem 
mais corriqueira. Há também a questão da filtragem das informações 
enviadas às redações. O assessor de comunicação tem a habilidade de 
saber o que pode gerar notícia.  
Quando não há uma assessoria de imprensa, geralmente vem muita 
informação sem força de notícia.  Depois do advento do e-mail, o 
volume de informações que chega à redação aumentou muito, para se 
ter idéia recebemos mais de quinhentos e-mails diários. A 
conseqüência é que a seleção do que vai para a pauta é feita num 
filtro cada vez mais fino, onde a objetividade da informação conta 
muito.  
Outro diferencial do assessor é o de conhecer como trabalha uma 
redação de jornal. Isso permite saber a editoria a que se destina e até 
os horários de se enviar um release ou mesmo de passar uma 
informação por telefone. Os assessores têm essa sintonia, 
principalmente os que já passaram por uma redação. Não é raro, 
quando não se tem assessoria de comunicação no órgão, ligarem após 
18 as horas para dar alguma informação. Quem conhece de redação 
de jornal sabe que não se faz isso, a menos que seja um grande furo.  
O assessor também atenua a dificuldade que geralmente o jornalista 
tem em se aproximar dos juízes. Entendemos que, em determinadas 
situações, é difícil e até existem impedimentos por força do próprio 
exercício de um magistrado se pronunciar a respeito de um processo. 
Seja sobre uma sentença que ainda não foi proferida ou sobre 
processos que requerem sigilo. Nessas horas vale a atuação do 
assessor para esclarecer a situação ao jornalista. Seu trabalho nessa 
interface evita inconformação do lado da imprensa e preserva os 
juízes de aborrecimentos provocados por insistência ou impertinência 
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do jornalista, geradas, na maioria das vezes, por desconhecimento da 
operação do direito. 

 

 

 

De acordo com o depoimento de Carlos Magno, o ideal de uma assessoria para o 

judiciário é:  

 

 

Estar intimamente ligada com os assessorados, ter um bom canal de 
comunicação para poder saber o que tramita em cada gabinete. Cabe 
ao assessor de comunicação a sensibilidade do que rende boas 
matérias, para isso precisa estar sintonizado com o trabalho dos 
juízes. Também é fundamental que o assessor de comunicação tenha 
um bom conhecimento de direito, até acho que não precisa ser uma 
graduação ou especialização, mas buscar se informar para ter um bom 
nível de conhecimento. É importante para que ele possa repassar a 
informação de forma objetiva, precisa e livre de erros. 
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7. COMO O JUDICIÁRIO VÊ A IMPRENSA 

 

7.1 Entrevista  com 25Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho – Diretor do Foro da Justiça 

Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (Anexo M) 

 

O Senhor vê a imprensa como facilitadora na interface Justiça Federal e seu jurisdicionado e 

em que dimensão? 

 

Perfeito, eu me ressentia muito da ausência de um profissional da 
área de comunicação social para auxiliar a desmistificar essa Justiça 
“enclausurada”. Eu sempre entendi a Justiça como um serviço 
público. Um serviço público muito especializado, mas um serviço 
público e custeado pelo cidadão. E como pode o custeador do serviço 
não ter acesso a como ele funciona? Tem muita gente que não tem a 
menor idéia de qual seja o trabalho de um Juiz. E muito menos o de 
um juiz federal, para diferençar entre o federal, o do trabalho, o da 
justiça militar, o da justiça estadual. Por vezes, o cidadão se 
surpreende com a necessidade de procurar a Justiça e não sabe nem 
que caminho tomar. A existência de uma assessoria de comunicação 
social que possa auxiliar a levar a sociedade à estrutura do Judiciário, 
às missões que o Judiciário assume em que o judiciário pode ser útil a 
construção e à preservação da cidadania. Tudo isso são funções onde 
o profissional de comunicação social tem grande importância. 

 

 

 O Senhor reconhece que a linguagem jurídica, com seu rigor técnico e difícil alcance 

para o público leigo, o “juridiquês” como afirmam em jargão, cria uma barreira na relação 

entre o Poder Judiciário e a imprensa?  Caso afirmativo, o que pode ou vem sendo feito para 

evitar ruídos nessa relação? 

 

O juridiquês é realmente uma barreira à efetividade das decisões 
judiciais, até entre componentes do jucidiário existe essa barreira 

                                                 
25 Incluímos no anexo M, a autorização da cessão de direitos autorais, pela entrevista concedida aos autores 
dessa monografia. 
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como empecilho. Eu mesmo, por vezes, recebo decisões dos tribunais 
que me são superiores que encontro dificuldade em executá-las por 
não entender o que a autoridade que me é superior quis dizer naquele 
texto. 
Então, acho muito importante haver a colaboração do profissional de 
comunicação social na desconstrução dessa barreira. 
Por outro lado é necessário que os magistrados exercitem uma coisa 
muito simples chamada humildade. A vaidade que historicamente se 
colocou nos ombros do magistrado é danosa para ele e para quem 
dele espera um pronunciamento judicial, ou seja, para o cidadão. É 
danosa para ele porque vai tornando-o uma pessoa isolada do 
contexto onde ele vive. Eu não só convivo com meus catorze colegas 
juízes federais do Rio Grande do Norte, eu convivo com oitocentas 
mil pessoas da cidade onde eu moro, dois milhões do Estado onde 
vivo, e toda a população do Brasil, mas principalmente no meu 
núcleo menor, que é minha cidade, eu tenho que conviver com essas 
pessoas. Eu tenho necessidade de me igualar às pessoas. No instante 
em que eu falo difícil, em que eu escrevo numa linguagem empolada, 
eu estou me isolando dessas pessoas. 
Quando eu falo difícil aqui no processo, eu termino falando difícil na 
farmácia da esquina, onde vou comprar um medicamento, ou na 
padaria onde poderei requerer ao balconista de me conceda meia 
dúzias de pães e depois peço deferimento. 
Em relação à melhor forma de diminuir os ruídos entre imprensa e o 
judiciário, está numa via de duas mãos. Com o Juiz procurando falar 
e escrever mais fácil e o membro da imprensa, o jornalista, 
procurando se assenhorar mais de como funcionam as coisas no 
judiciário para que no instante que ele receber uma informação que 
ainda venha com juridiquês ele possa traduzir com maior facilidade 
ao seu cliente, que é o leitor, telespectador ou ouvinte. Tem que ser 
um compromisso mútuo. Deve haver insistência por parte tribunais, 
do Conselho Nacional de Justiça, por parte dos corregedores para que 
os juízes falem fácil, tanto na comunicação verbal como na escrita, e 
da mesma forma, a imprensa tomar a cada dia, mais consciência de 
que o judiciário rende notícia e que deve ser mais explorado. Só para 
se ter idéia, conversando com um editor de um jornal de circulação 
diária, ele disse que o que nos fazemos aqui na Justiça Federal em 
termos de julgamento por dia, daria uma pauta inteira na página de 
economia no seu jornal. E muitas vezes essas informações ficam 
confinadas no processo que vai para o arquivo, ficando desperdiçada 
a pauta de notícias que teriam grande interesse, simplesmente porque 
o jornalista não veio buscar essa informação. Volto a falar na 
necessidade da via de duas mãos o judiciário oferecendo a 
informação e o órgão de comunicação vindo buscá-la. 
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As escolas de direito estão muito voltadas para aplicação dos códigos, o estudo das 

normas. A origem dessa linguagem empolada e difícil no Direito tem a ver com essas 

características das faculdades de direito? 

 

 

Eu diria que vem da cultura que se preserva do direito escrito e do 
direito de matiz ou matriz romana. Essas expressões em latim que se 
conservam na história do direito, compõem essa barreira. O estudo do 
direito sendo feito basicamente em cima de leis é prejudicial a essa 
face, até a questão da criação do direito. A legalidade deve existir 
como garantia do cidadão e não como construção de barreira. Eu fico 
triste quando um ouço alguns representantes do ministério público 
dizerem: “Eu sou um fiscal da lei”.  Eu pergunto, em tom de 
brincadeira: “Não seria melhor que você fosse um fiscal dos direitos 
dos cidadãos?”. Eles reagem dizendo que é isso que são sendo 
“fiscais da lei”. 
O que entendo é que o fiscal da lei deve ser o membro da comissão 
de redação final do parlamento, que vai olhar como está escrito etc. 
Eu entendo a lei como um instrumento, um instrumento de garantia, 
mínima do estado e, máxima do cidadão. Mas, não é tudo! 
Lembro do professor Mário Márcio Porto, que dizia que a lei não 
esgota o direito, assim como a partitura não esgota a música. Como 
dizia ele, um pianista que só sabe tocar lendo a partitura ali escrita, 
ele será no máximo um datilógrafo de teclas de piano. Faltam-lhe a 
sensibilidade e a criatividade.  
Um magistrado, um advogado, um representante do ministério 
público, um consultor, um professor de direito deve usar a lei como 
um dos instrumentos, é um ingrediente através do qual ele pode 
revelar os direitos das pessoas. A lei é um instrumento da revelação! 

 

 

Que dificuldades o senhor percebe no relacionamento com a imprensa e quais são as 

deficiências e ou distorções mais comuns encontradas nas notícias relativas ao judiciário? 

 

 

A falta de instrução de alguns profissionais da imprensa. Eu não exijo 
nem peço que eles tenham uma formação exclusiva na área de direito 
para tratar de assuntos jurídicos. Entretanto, eu acho que ele deve se 
assenhorear de elementos acerca daquela notícia que ele vai 
transmitir pesquisar, buscar informações. Seja qual for a pauta, na 
área ambiental, na área científica, é necessário um cuidado mínimo 
de se informar. 
Eu fico muito triste quando marcam alguma entrevista para ser feita 
comigo e recebo um profissional absolutamente desinformado. Falta-
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lhe, por vezes, o conhecimento mínimo da estrutura da Justiça 
Federal. E, ao invés de ajudar para que a notícia saia quente para o 
leitor, tem que explicar, ensinar primeiramente como funciona o 
judiciário e só depois entrar no assunto de interesse. Se não houver 
uma multidisciplinariedade do repórter fica difícil até para ele fazer 
suas anotações. Ele não vai conseguir montar a notícia. 
Eu me esforço muito para falar fácil para o repórter, mas há muitos 
juízes que não se desligam do “juridiquês” e aí fica mais complicado 
ainda.  
 

 

 

 

O senhor acha que as escolas de comunicação deveriam ter uma matéria voltada para 

as noções básicas da área de direito? 

 

 

Não, absolutamente, se fossemos defender isso o curso de 
comunicação teria que ter cadeiras voltadas também para o jargão 
médico, para o jargão da informática, da engenharia civil... Isso 
tornaria o curso de comunicação social em um monstrengo. 
Acho muito perigoso. Acho muito mais fácil estimular a cultura do 
profissional de comunicação social para que ele viva no universo 
dele. O jornalista tem que ter a multidisciplinaridade em sua cultura. 
Ele tem que estar apto a fazer cobertura de futebol, ciência, medicina, 
então deve ser incentivado à cultura geral, a menos que vá ser um 
setorialista, aí sim ele deve buscar uma especialização.  

 

 

Qual a importância da assessoria de comunicação para a Justiça Federal do Rio 

Grande do Norte? 

 

 

Especificamente no Rio Grande do Norte, fico feliz pela pergunta 
porque foi justamente em uma dos meus períodos de direção do foro 
que eu trouxe para cá a primeira jornalista, Waleska Maux, para atuar 
como Assessora de Comunicação. Ainda não tínhamos nem função 
específica para isso, inicialmente ela começou a atuar ainda como 
serviços prestados. Depois era funcionária concursada do Estado, foi 
requisitada e aqui começamos a formatar uma Assessoria de 
Comunicação com funções destacadas e atribuições específicas, que é o 
que temos hoje. 
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Minha insistência nessa iniciativa porque eu me sentia junto aos 
cidadões, principalmente das camadas mais simples, como se fosse um 
E.T. , quando se dizia é o juiz federal, mudava o clima, parecia que era 
diferente de tudo no mundo. E eu não gosto estar num contexto onde eu 
vivo por prazer, me sentindo dessa forma. Eu queria levar a Justiça 
Federal a ser mais conhecida pela população. 
Outra era a intenção de melhorar a comunicação interna, muitos 
servidores se insulam em sua sala e não sabem o que se passa na sala 
vizinha. Um bom trabalho de comunicação interna pode melhorar 
muito as relações no ambiente de trabalho. Enfim, o papel do assessor 
de comunicação é muito importante tanto para fazer a comunicação 
interna como a comunicação externa. 
Quanto a esse trabalho, na comunicação externa, não quero um assessor 
apenas que colete as informações aqui e que envie releases, mas um 
assessor que transite nas redações para poder melhor vender a imagem 
da Justiça nos canais de comunicação. 
Outro ponto importante é quanto à valorização dos canais de 
comunicação mais populares. Eu percebo que a maior faixa de 
desconhecimento da Justiça Federal está nas classes menos favorecidas. 
Então o investimento tem que ser feito primordialmente no rádio. O 
alcance do rádio é muito grande e principalmente para as pessoas mais 
simples.. É no rádio e não a TV a cabo que temos nosso maior foco. O 
assinante da TV a cabo já tem uma noção geral, pois em média ele já é 
assinante de uma revista semanal de circulação nacional e de um jornal 
diário. O motorista de táxi, o balconista da padaria, o operário, todos 
eles seja no trabalho ou no seu intervalo estão ligados no rádio, só 
ouvem o rádio, principalmente o AM. 
Por isso insisti com a Anna Ruth, nossa atual assessora, por um espaço 
no rádio e ela conseguiu um espaço semanal na rádio Globo AM, e nas 
sextas-feiras por volta de onze horas cada juiz tem um espaço de cerca 
de dez minutos para explicar algum julgamento ou outras ações no 
sentido de diminuir essa distância entre a Justiça Federal e o ser 
jurisdicionado. Aliás, corrigindo, não só do seu jurisdicionado, mas do 
cidadão. Pois é uma questão de cidadania, mesmo que aquele ouvinte 
nunca precise diretamente da justiça ele tem o direito de ser informado, 
repito o que disse antes o cidadão é o custeador da Justiça e ele tem 
esse direito. 
 

 

O senhor acha que deveria haver nos jornais mais colunas sobre o judiciário. 

 

 

As colunas são importantes e atingem a uma camada específica da 
sociedade que são os trabalhadores jurídicos. Advogados, juízes, 
promotores, estudantes de direitos e curiosos. 
As colunas são espaços importantes, não só as jurídicas, cada uma 
para seu público específico. Mas eu quero mais, as decisões do 
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judiciário pautando notícias de interesse geral, em diversas editorias. 
Para que o cidadão comum tenha essas notícias. As decisões na 
Justiça Federal têm reflexo em diversos setores sociais e que geram 
interesse em toda a sociedade e não só para os operadores de direito. 
Eu participei com voto juntamente com os colegas de turma, quando 
estava convocado no tribunal, de uma decisão que tinha um aspecto 
bem interessante, que era o de determinar à Escola de Aplicação da 
Universidade Federal de Pernambuco que fizesse uma promoção de 
série de um aluno portador da síndrome de hiperatividade, TDSH. 
Uma deficiência que era percebida apenas como comportamento 
travesso e atualmente é estudado como um transtorno emocional sério 
que merece cuidados médicos e acompanhamento psicológico. O 
colégio de Aplicação não deu essa atenção, preferiu tratar o garoto 
apenas como um garoto travesso, apesar de haver laudos até da 
própria universidade, emitidos por outros setores, comprovando que o 
menino era portador dessa síndrome. 
Para a apreciação, ouvi a opinião de um professor especializado em 
inclusão educacional em mais de uma oportunidade. A decisão foi 
pioneira e teve grande repercussão, foi veiculada na Voz do Brasil, 
TV Justiça e em diversos outros veículos. Imaginem quantos milhares 
de cidadãos não têm na família portadores dessa síndrome e não 
estavam alertados que tinham direito de que ele estudasse em uma 
escola normal. Quando há pessoas que por serem portadoras de 
necessidades especiais são jogadas para uma sala de exclusão. São 
estas notícias que são geradas e que devem ser veiculadas na pauta 
geral, em nome do direito do cidadão de receber essas informações, 
que podem afetar diretamente sua vida pelo simples conhecimento 
dos seus direitos de cidadão. 
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8. MATÉRIAS PUBLICADAS SOBRE A JUSTIÇA 

 
 

Qual o volume do noticiário jurídico dos jornais locais? Qual é a participação, neste 

noticiário de informações jurídicas? Quais são os temas que merecem maior destaque?  

Essas questões remetem o presente trabalho, para um nível prático, de levantamento 

de dados, que possam ser analisados. A demonstração da análise desse material foi realizada 

através das publicações de matérias concernentes à Justiça Federal, nos três jornais de maior 

circulação:  

Impressos pesquisados: Diário de Natal, Jornal de Hoje e Tribuna do Norte.  

Período pesquisado: julho a setembro de 2006 

Metodologia: foram pesquisados nos jornais impressos de grande tiragem da cidade de 

Natal e nos sites desses jornais.   

Objeto: identificar, por meio das reportagens, entrevistas e matérias relacionadas à 

JFRN.  

A escolha do período reflete acontecimentos, fatos recentes sobre o Judiciário Federal 

local, tendo também o intuito de estar numa data mais próxima à conclusão do trabalho da 

monografia. A analise demonstrou, no final, o acerto da escolha, já que resultou uma amostra 

rica, determinando não apenas o volume do noticiário publicado, mas os assuntos de maior 

destaque e a diversidade deste noticiário.  

Percebemos que o Jornal de Hoje, foi o veículo que maior destaque deu às matérias da 

Justiça Federal. Em relação aos assuntos abordados estão a UFRN, com a questão do FIES; a 

COSERN, com o reajuste das tarifas; a condenação de estrangeiros por formação de 

quadrilhas e tráfico de drogas; a questão do meio ambiente, com a construção de hotéis na Via 

Costeira e o INSS. 

Outra percepção, é que as matérias, principalmente no Jornal de Hoje, se encontram 

em todas as editorias, até porque o Jornal não tem uma coluna específica sobre o Judiciário.  

Apesar de estar desvinculado da Assessoria de Comunicação, o clipping, que é 

elaborado pela Biblioteca da Instituição, foi a fonte para a análise das matérias.  

No anexo(A), retratos dos modelos impressos e que fazem parte da hemeroteca. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que a importância da Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte é amplamente reconhecida pelos representantes dos jornais locais, como 
pudemos conferir nas entrevistas realizadas. Essa constatação pode ser confirmada nas 
palavras de GLÜER (2004, p. 2) definindo Assessoria de Comunicação como “interface 
abrangente da organização com a sociedade, agindo como interlocutora qualificada”. 
Evidenciou também, que a importância de uma Assessoria atuante que desenvolva um bom 
trabalho de comunicação, depende da comunicação interna do órgão e não apenas das as 
redações dos jornais. 
 

Percebemos que há por parte das redações grande interesse em ter acesso às 
informações do judiciário. Também reconhecem [as redações] a importância que o trabalho 
do judiciário tem para a sociedade como um todo. Muitas vezes, as decisões jurídicas podem 
pautar notícias e reportagens em quase todas as editorias. Para esta última percepção, 
buscamos correspondência em Reale (1980, p. 65) onde ele afirma: “Onde quer que haja um 
fenômeno jurídico, há, sempre e necessariamente, um fato subjacente (fatos econômicos, 
geográficos, demográficos, de ordem técnica etc.).”  

Podemos, pois, afirmar que a jurisdição gera fatos e conseqüentemente notícias, que 
dizem respeito não apenas aos operadores da justiça, como muitos poderiam pensar a priori, 
mas essas notícias despertam o interesse de todas as camadas da sociedade. 
 

A percepção do representante do judiciário, Dr. Ivan Lira de Carvalho, Diretor do 
Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, é que a Assessoria de Comunicação como 
facilitadora na interface do órgão com a sociedade atinge uma dimensão muito grande. 
Aumentando a visibilidade da instituição, que para ele é um prestador de serviço público e 
aproximando mais do seu “custeador”, que é o jurisdicionado. 
. 

Na sua entrevista ele cita o julgamento envolvendo a Escola de Aplicação da 
Universidade Federal de Pernambuco e um aluno, portador da síndrome de hiperatividade, 
TDSH. O papel da Assessoria de Comunicação nesse caso, especificamente, é também de 
catalisadora de transformações sociais, pois a sentença proferida pelo juiz que foi veiculada 
amplamente, traz reflexo na sociedade, permitindo, que outras crianças possam requerer em 
juízo esse Direito, até então não assegurados. A decisão sempre favorável culminará com a 
jurisprudência, consolidando assim, as garantias das conquistas sociais. Buscamos justificar 
tal percepção à luz de Reale (1980, p. 167-168), que explica o que vem a ser jurisprudência: 
 

Pela palavra “Jurisprudência” (Stricto Senso) devemos entender a forma de 
revelação do direito que se processa através do exercício da jurisdição, em 
virtude de uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. 
Os juízes são chamados a aplicar o Direito aos casos concretos, a dirimir 
conflitos que surgem entre indivíduos e grupos; para aplicar o Direito, o juiz 
deve, evidentemente, realizar um trabalho prévio de interpretação das 
normas jurídicas, que nem sempre são suscetíveis de uma única apreensão 
intelectual. 
Enquanto as leis físico-matemáticas têm um rigor e uma estrutura que não 
dão lugar a interpretações conflitantes; as leis jurídicas, ao contrário, são 
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momentos da vida que se integram na experiência humana e que, a todo 
instante, exigem um esforço de superamento de entendimentos 
contrastantes, para que possam ser aplicadas em consonância com as 
exigências da sociedade em determinado momento e lugar. 
É a razão pela qual o Direito jurisprudencial não se forma através de uma 
ou três sentenças, mas exige uma série de julgados que guardem, entre si, 
uma linha essencial de continuidade e coerência. Para que se possa falar em 
jurisprudência de um Tribunal, é necessário certo número de decisões que 
coincidam quanto à substância das questões objeto de seu pronunciamento. 

 
 
 

Nesse trabalho de divulgação e em casos semelhantes, a competência da Assessoria de 
Comunicação é essencial para catalisar o processo de conhecimento, pela sociedade, do novo 
entendimento jurídico, como também motivar novos pedidos semelhantes.  
 

Há, como vimos uma preocupação por parte da Imprensa e do Judiciário na 
desconstrução do “juridiquês”, a linguagem técnica e rebuscada presente na classe jurídica. 
Essa cultura lingüística do Direito ocorre tanto na forma verbal, como nas decisões. Ainda dos 
dois lados [Imprensa e Judiciário] é reconhecida a importância de uma Assessoria que 
funcione como tradutora, pois em muitos casos o jornalista incumbido de cobrir a matéria, da 
área jurídica não tem preparação para tal.   
 

O papel da Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte é 
notório. Os desafios ainda são muitos e as dificuldades também. Mas, a importância do seu 
trabalho já é aclamada entre os que fazem a Imprensa e o Judiciário, sendo seu objetivo final 
promover a aproximação da sociedade com o meio jurídico.   
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LISTA DE ANTIGUIDADES DE JUÌZES FEDERAIS - SJRN26

JUIZ 
 

POSSE SITUAÇÃO ATUAL 

Joaquim Ferreira Chaves Filho 14/11/1890 Cassado nomeação: 
26/11/1890 

Manoel Gomes de Medeiros Dantas 13/03/1891 Aposentado: 22/01/1897 
Olympio Manoel dos Santos Vital 06/12/1896 Aposentado: 1908 
Francisco de Sales Meira e Sá 1910 Falecimento: 15/12/1920  
José Teotônio Freire 12/03/1921 Aposentadoria: 18/01/1937 
Armindo Guedes da Silva 02/05/1967 Aposentadoria: 
Araken Mariz de Faria 29/11/1968 Aposentadoria: 
José Augusto Delgado 27/02/1976 Ministro do STJ em: 

15/12/1995 
Francisco Barros Dias 23/02/1987 Atua na 3ª Vara 
Magnus Augusto Costa Delgado 09/10/1991 Atua na 1ª Vara 
Walter Nunes da Silva Júnior 10/10/1991 Presidente da AJUFE 

(Associação dos Juízes 
Federais) 

Edílson Pereira Nobre Júnior 02/06/1992 Atua na 4ª Vara 
José Daniel Diniz 01/12/1993 Exoneração: 29/01/1996 
Ivan Lira de Carvalho 01/12/19931 Atua na 5ª Vara 
Luiz Alberto Gurgel de Faria 01/12/1993 Desembargador Federal da 

5ª Região. Posse em: 

30/06/2000 

Janilson Bezerra de Siqueira 17/06/1999 Atua na 6ª Vara 
Manuel Maia de Vasconcelos Neto 15/08/2001 Atua na 7ª Vara-Juizado 

Especial Federal 
George Marmelstein Lima 06/07/2004 Atua na JFCE 
Marcos Mairton da Silva 20/07/2005 Atua na 8ª Vara (Mossoró) 
Jailsom Leandro de Sousa 20/07/2005 Atua na 9ª Vara (Caicó) 
Marco Bruno Miranda Clementino 20/07/2005 Atua na JFPE 
Francisco Eduardo Guimarães Farias 10/08/2005 Atua na JFPB 
Bruno Leonardo Câmara Carra 21/09/2005 Atua na JFCE 
Almiro José da Rocha Lemos 21/09/2005 Atua na JFSE 
Francisco Glauber Pessoa Alves 21/09/2005 Atua na JFPB 
 

                                                 
26 ANEXO B 

 
 



54 

JUÌZES FEDERAIS SUBSTITUTOS27

 
JUIZ 

 
POSSE SITUAÇÃO ATUAL 

Ana Cecília Mendonça de Sousa 26/02/1999 Aposentada: 21/09/2006 
Nagibe de Melo Jorge Neto 26/03/2003 Atua na JFCE 
Gisele Maria da Silva Araújo Leite 26/03/2003 Atua na 2ª Vara 
Carlos Wagner Dias Ferreira 11/06/2003 Atua na 1ª Vara 
Dartanhan Vercingetórix de Araújo e 
Rocha 

14/12/2005 Atua na 7ª Vara-Juizado 
Especial Federal 

Maria Júlia Tavares do Carmo Pinheiro 14/12/2005 Atua na 8ª Vara (Mossoró) 
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TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS28

 
HISTÓRICO DO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 
1. Constituição Política do Império, jurada a 25-3-1824. arts. 6 a 8 

art. 179 
2. Constituição da República dos Estados Unidos do Brazil, 
promulgada a 24-2-1891. 

arts. 69 a 78 

3. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 
promulgada a 16-7-1934. 

arts. 106 a 114 
art. 134 

4. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, outorgada a 10-
11-1937. 

arts. 115 a 123 
arts. 137 a 139;150; 

151; 152 
5. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada a 
18-9-1946. 

arts. 129 a 144 
arts. 157 a 162 

6. Constituição do Brasil, promulgada a 24-1-1967. arts. 140 a 151; 
158; 159 

7. Emenda Constitucional n 1, de 17-10-1969. arts. 145 a 154 
arts. 165 e 166 

8. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 
em 05.10.1988.  

arts. 5 ao 7 
arts. 12, 14, 15 e 17 

 
 

Fonte: adaptada de MORAES, 2005, p.158. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ENTREVISTA 
 

 
Esta entrevista tem por finalidade colher dados para elaboração da monografia de final 

de curso, intitulada “Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e 
sua interface com o jurisdicionado”. Solicito sua colaboração.  

Entrevistada: Jornalista Waleska Maux29.  
 
 

1. Sobre a criação da assessoria de imprensa na Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 

2. Qual a percepção dos Juízes em relação à importância da Assessoria? 

3. Sobre as ações na mídia? 

4. Uso de mídias alternativas.  

5. Relate quais as dificuldades comuns às assessorias no Judiciário no âmbito nacional? 

6. Quanto o uso da linguagem jurídica como barreira. 

7. Sobre o assessor ter formação em direito. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

ENTREVISTA 
 

 
Esta entrevista tem por finalidade colher dados para elaboração da monografia de final 

de curso, intitulada “Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e 
sua interface com o jurisdicionado”. Solicito sua colaboração.  

Entrevistado: Professor Marcos Aurélio de Sá – Diretor-Editor do Jornal de Hoje30  
 
 

1. Por que o Jornal de Hoje não possui uma coluna específica sobre o Judiciário? Há falta de 

público? 

2. O senhor acredita que uma coluna específica, teria como público apenas os operadores do 

direito? O que se tem discutido entre assessores é que se percebe que quando se tem estes 

espaços, como exemplo a TV Justiça, o público vai se tornado cada vez mais diversificado, 

contrariando expectativas anteriores. Como o Senhor avalia isso? 

3. As assessorias têm ajudado aos jornais desempenharem seu trabalho? 

4. Em acompanhamento aos jornais percebemos que o maior volume das notícias do 

judiciário refere-se a notícias da área trabalhista e da Justiça Estadual. O Senhor concorda 

com essa percepção? 

5. Em encontros de assessores tem-se falado muito na dificuldade da imprensa em trabalhar 

com notícias do Judiciário, são apontados muitos erros nas matérias, inclusive de grandes 

jornais. Por outro lado, jornalistas apontam a linguagem jurídica como uma forte barreira e 

fonte de muitos ruídos. Qual a sua visão a respeito? 
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6. Qual sua avaliação do trabalho das assessorias em Natal? 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
ENTREVISTA 

 
Esta entrevista tem por finalidade colher dados para elaboração da monografia de final 

de curso, intitulada “Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e 
sua interface com o jurisdicionado”. Solicito sua colaboração.  

Entrevistado: Jornalista Carlos Peixoto – Diretor de Redação do Jornal Tribuna do 
Norte31. 
 
 
1. Sobre a coluna “Judiciário em Pauta” única dentre os locais, há uma avaliação do interesse 

do público? 

2. Sobre o papel das assessorias de imprensa no judiciário. 

3. As dificuldades em cobrir notícias do Judiciário. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
ENTREVISTA 

 
Esta entrevista tem por finalidade colher dados para elaboração da monografia de final 

de curso, intitulada “Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e 
sua interface com o jurisdicionado”. Solicito sua colaboração.  

Entrevistado: Jornalista Carlos Magno de Araújo – Chefe de Redação do Jornal Diário 
de Natal32. 
 
 
1. Importância da Assessoria de imprensa no Judiciário. 

2. Sobre o ideal de uma Assessoria para o judiciário. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

ENTREVISTA 
 

Esta entrevista tem por finalidade colher dados para elaboração da monografia de final 
de curso, intitulada “Assessoria de Comunicação da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e 
sua interface com o jurisdicionado”. Solicito sua colaboração.  

Entrevistado: Juiz Federal Ivan Lira de Carvalho – Diretor do Foro da JFRN33. 
 

1. O Senhor vê a imprensa como facilitadora na interface Justiça Federal e seu jurisdicionado, 

e em que dimensão? 

2. O Senhor reconhece que a linguagem jurídica, com seu rigor técnico e difícil alcance para o 

público leigo, o “juridiquês” como afirmam em jargão, cria uma barreira na relação entre o 

Poder Judiciário e a imprensa?  Caso afirmativo, o que pode ou vem sendo feito para evitar 

ruídos nessa relação? 

3. As escolas de direito estão muito voltadas para aplicação dos códigos, o estudo das normas. 

A origem dessa linguagem empolada e difícil no direito tem a ver com essas características 

das faculdades de direito? 

4. Que dificuldades o senhor percebe no relacionamento com a imprensa e quais são as 

deficiências e ou distorções mais comuns encontradas nas notícias relativas ao judiciário? 

5. O senhor acha que as escolas de comunicação deveriam ter uma matéria voltada para as 

noções básicas da área de direito? 

6. Qual a importância da assessoria de comunicação para a Justiça Federal do Rio Grande do 

Norte? 

7. O senhor acha que deveria haver nos jornais mais colunas sobre o judiciário?  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  Tribuna do Norte    Data: 09/09/06 
Coluna   :  Economia               Página:  09 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  Tribuna do Norte    Data: 01/09/06 
Coluna   :  Cidades                  Página:  03 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  Tribuna do Norte    Data: 08/07/06 
Coluna   :  Natal 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  Diário de Natal       Data: 09/09/06 
Coluna   :  Economia               Página: 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  O Jornal de Hoje    Data: 31/07/06 
Coluna   :  Cidade                   Página:  04 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

NO RIO GRANDE DO NORTE 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA 
 

(Iria de Fátima – ipinho@jfrn.gov.br) 
 

Jornal    :  O Mossoroense      Data: 12/08/06 
Coluna   :  Polícia                    Página:  8 
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34TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n.º 9.610 de 19/02/98, através do presente 
instrumento, autorizo a publicação/veiculação, armazenamento e utilização da entrevista 
concedida por mim aos alunos  Maria da Conceição Dalva dos Santos e Rômulo Rostand de 
Araújo Rodrigues, do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo  da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, para integrar o Trabalho de Conclusão de Curso, ano 2006. Essa 
entrevista, como parte do trabalho monográfico, poderá ser ainda publicada em livro, revista, 
jornal, periódico ou outro veículo de divulgação pública, em caráter irrevogável e irretratável. 
Constitui o conteúdo desta autorização, o texto de material didático “Entrevista” assim 
especificado: 
 
Título: Entrevista aos alunos da Monografia “Assessoria de Comunicação da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte e sua interface com o jurisdicionado”   
Autora: Anna Waleska Maux 
Unidade temática: Assessoria de Comunicação 
 
Para cumprimento da presente autorização o cessionário se obriga a veicular a obra cedida na sua 
totalidade ou em partes conforme o veículo de publicação, explicitando a autoria desta. 
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha exclusiva autoria, com o que me 
responsabilizo por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua 
divulgação. 
Declaro, ainda, sob minha integral responsabilidade, não existir nenhuma proibição tácita, 
vinculada à divulgação da presente obra, de minha autoria, objeto desta Cessão de direitos, 
estando livre de quaisquer ônus ou impedimentos perante o ordenamento jurídico brasileiro. 
A CESSÃO da presente obra se faz sem qualquer ônus para a CESSIONÁRIA, sendo gratuita a 
cessão desde o ato da assinatura deste instrumento até a publicação e veiculação conforme 
descrita acima. 
Procedo à entrega do material a ser cedido no ato de assinatura deste instrumento de autorização. 
 
14 de Dezembro de 2006. 
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35TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n.º 9.610 de 19/02/98, através do presente 
instrumento, autorizo a publicação/veiculação, armazenamento e utilização da entrevista 
concedida por mim aos alunos  Maria da Conceição Dalva dos Santos e Rômulo Rostand de 
Araújo Rodrigues, do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo  da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, para integrar o Trabalho de Conclusão de Curso, ano 2006. Essa 
entrevista, como parte do trabalho monográfico, poderá ser ainda publicada em livro, revista, 
jornal, periódico ou outro veículo de divulgação pública, em caráter irrevogável e irretratável. 
Constitui o conteúdo desta autorização, o texto de material didático “Entrevista” assim 
especificado: 
 
Título: Entrevista aos alunos da Monografia “Assessoria de Comunicação da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte e sua interface com o jurisdicionado”   
Autores: Marco Aurélio de Sá, Carlos Peixoto e Carlos Magno de Araújo 
Unidade temática: Assessoria de Comunicação 
 
Para cumprimento da presente autorização o cessionário se obriga a veicular a obra cedida na sua 
totalidade ou em partes conforme o veículo de publicação, explicitando a autoria desta. 
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha exclusiva autoria, com o que me 
responsabilizo por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua 
divulgação. 
Declaro, ainda, sob minha integral responsabilidade, não existir nenhuma proibição tácita, 
vinculada à divulgação da presente obra, de minha autoria, objeto desta Cessão de direitos, 
estando livre de quaisquer ônus ou impedimentos perante o ordenamento jurídico brasileiro. 
A CESSÃO da presente obra se faz sem qualquer ônus para a CESSIONÁRIA, sendo gratuita a 
cessão desde o ato da assinatura deste instrumento até a publicação e veiculação conforme 
descrita acima. 
Procedo à entrega do material a ser cedido no ato de assinatura deste instrumento de autorização. 
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36TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n.º 9.610 de 19/02/98, através do presente 
instrumento, autorizo a publicação/veiculação, armazenamento e utilização da entrevista 
concedida por mim aos alunos  Maria da Conceição Dalva dos Santos e Rômulo Rostand de 
Araújo Rodrigues, do curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo  da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, para integrar o Trabalho de Conclusão de Curso, ano 2006. Essa 
entrevista, como parte do trabalho monográfico, poderá ser ainda publicada em livro, revista, 
jornal, periódico ou outro veículo de divulgação pública, em caráter irrevogável e irretratável. 
Constitui o conteúdo desta autorização, o texto de material didático “Entrevista” assim 
especificado: 
 
Título: Entrevista aos alunos da Monografia “Assessoria de Comunicação da Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte e sua interface com o jurisdicionado”   
Autor: Ivan Lira de Carvalho 
Unidade temática: Assessoria de Comunicação 
 
Para cumprimento da presente autorização o cessionário se obriga a veicular a obra cedida na sua 
totalidade ou em partes conforme o veículo de publicação, explicitando a autoria desta. 
Declaro que o conteúdo da obra cedida é de minha exclusiva autoria, com o que me 
responsabilizo por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua 
divulgação. 
Declaro, ainda, sob minha integral responsabilidade, não existir nenhuma proibição tácita, 
vinculada à divulgação da presente obra, de minha autoria, objeto desta Cessão de direitos, 
estando livre de quaisquer ônus ou impedimentos perante o ordenamento jurídico brasileiro. 
A CESSÃO da presente obra se faz sem qualquer ônus para a CESSIONÁRIA, sendo gratuita a 
cessão desde o ato da assinatura deste instrumento até a publicação e veiculação conforme 
descrita acima. 
Procedo à entrega do material a ser cedido no ato de assinatura deste instrumento de autorização. 
 
14 de Dezembro de 2006. 
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