
 

 

  

Banco de 
Boas Práticas 
Secretaria Judiciária 

sjd@stj.jus.br 

Ramal 9019 

 

 

Informativo semanal on-line “EntreNós” 

 

 

mailto:sjd@stj.jus.br


Identificação da Prática: 

Informativo semanal on-line “EntreNós” 

Unidade responsável:  

Secretaria Judiciária 

Descrição da prática: 

Na Secretaria Judiciária, um entrave sempre impactou a 

logística do trabalho e a integração das equipes: a separação física das áreas 

em diferentes prédios do Tribunal, culminando no distanciamento entre os 

colaboradores e propiciando a centralização excessiva dos fluxos. 

Para derrubar essas barreiras, um plano de comunicação foi 

apresentado pelo Gabinete. O informativo semanal “EntreNós”, na versão 

eletrônica, passou a ser produzido na SJD, em março de 2014, com o auxílio da 

área de comunicação do Tribunal (no tocante ao design do material) e, às sextas-

feiras, era enviado por e-mail para todos os integrantes da unidade.  

Idealizado para estimular a criação de uma cultura 

organizacional na Secretaria, baseada na comunicação, transparência, 

participação e integração dos colaboradores, o “EntreNós” tem cumprido o seu 

papel e já ultrapassou a centésima edição (atualmente, está no número 132). 

O “EntreNós” é um espaço para os profissionais da unidade 

conhecerem melhor uns aos outros e ficarem por dentro do que a SJD tem feito 

para aprimorar as rotinas no Superior Tribunal de Justiça: novos sistemas, 

ferramentas desenvolvidas, mudanças na execução dos serviços, visitas 

recebidas, projetos aprovados, prêmios conquistados, perfis dos colegas, fotos 

de eventos, etc. Todos esses estão entre os assuntos abordados no informativo 

da SJD. 

Em 2016, o “EntreNós” passou a ser totalmente produzido dentro 

da Judiciária por uma pequena equipe de jornalistas, servidores da Casa. Outra 

inovação foi que, a partir da estruturação da página da SJD na intranet do 

Tribunal, as edições semanais puderam ser reunidas em um mesmo local. 



Outra importante inovação foi a indexação dos assuntos 

abordados em cada uma das edições com descrição das palavras-chave das 

matérias veiculadas. A medida permitiu a realização de pesquisas rápidas para 

recuperação dos conteúdos já publicados e se converteu em prática salutar de 

gestão documental, promovendo a sistematização de todas as informações 

afetas à Secretaria Judiciária.  

Repercussão da boa prática. 

A implantação do Informativo Semanal “EntreNós” produziu um 

efeito positivo no grupo de colaboradores da Secretaria Judiciária, sendo 

identificado como um instrumento de gestão que fomenta a integração e a 

participação dos membros da organização, desenvolvendo-lhes a sensação de 

pertencimento. 

 De igual modo, a iniciativa também despertou interesse do 

público externo, tendo sido apresentada a outros órgãos do Poder Judiciário, que 

aqui estiveram em visita técnica para conhecer os detalhes do plano de 

comunicação da Secretaria Judiciária e avaliar sua aplicabilidade em suas 

organizações. 

Brasília, 27 de julho de 2018. 

 

  



ANEXOS: 

LINKS DO INFORMATIVO 

EntreNós n. 100 – 29/09/2017 

ENTRENÓS na intranet 

http://intranet/docs_intranet/judiciaria/faq/EntreNos_n100_29_09_17_V2.pdf
http://intranet/SGI/jsps/main.jsp?imInTab=K60&imInTabPai=SECJUD

