
                                                                                                                                     
 
 

 
 

 
Página 1 de 11 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCS Nº 01/2011 
 

Versão:       01 

Publicação: DJE nº        de __/___/2012 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Comunicação Social - CCS 

 

I – FINALIDADE 
 

Estabelecer regras voltadas para o público interno (magistrados e 

servidores) acerca dos requisitos necessários e os procedimentos para a 

produção e divulgação de matérias jornalísticas no Portal do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.  

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

Abrange a Coordenadoria de Comunicação Social e, quando do 

encaminhamento de informações para divulgação no Portal, todas as unidades da 

estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

 

III – CONCEITOS 

 

1. Site 

 

É o conjunto de páginas ou lugar no ambiente Web (rede mundial de 

computadores) da Internet que é ocupado com informações (textos, fotos, 

animações, gráficos, sons e vídeos) de uma empresa, instituição ou pessoa. 

 

2. Portal 

 

É uma página ou website que agrega vários links e serviços, servindo como 

porta de entrada ou ponto de partida para sites de conteúdo diversos. 
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3. Fonte 

 

É a origem da informação jornalística.  Há dois grandes grupos de fontes 

jornalísticas. As documentais, que se referem a todo tipo e formato de 

documentos (inclusive os “digitais”), que podem subsidiar a matéria, e as fontes 

pessoais, que são as pessoas que possuem informações de interesse jornalístico. 

 

4. Pauta 

 

Assuntos que serão objeto de investigação jornalística para produção de 

notícias. Sugestões de pauta podem partir tanto do profissional jornalista quanto 

de integrantes da Instituição.  

 

5. Matéria jornalística 

 

Conjunto de informações que tem por objetivo transmitir ao público 

receptor, de maneira ágil e objetiva, notícias sobre fatos, personagens, ideias, 

serviços e produtos relevantes de interesse público. 

 

6. Produção de notícia 

 

Apuração de informações para subsidiar a produção de notícias e 

reportagens que serão veiculadas. A produção da notícia pode incluir 

eventualmente a utilização de infográficos para melhor percepção das 

informações pelo receptor.  

 

7. Gancho Jornalístico 

 

Informações ou fatos que podem provocar a produção de uma matéria.  

 

8.  Princípio da acuidade  

 

Checagem criteriosa das informações que serão utilizadas na matéria 

jornalística. 
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9. Lead 

 

Primeiro parágrafo do texto jornalístico, que tem por objetivo introduzir o 

leitor na notícia e despertar seu interesse pelo restante da matéria. 

 

10. Edição 

 

Exposição hierárquica e contextualizada das informações e a distribuição 

espacial correta e interessante de reportagens, análises, artigos, críticas, fotos, 

desenhos e infográficos constituem a edição do produto jornalístico. 

 
11. Postagem 

 

Procedimento de inclusão das matérias jornalísticas nos sites e portais.  

 

12. Fotojornalismo 

 

Produção, seleção, tratamento e edição gráfica de fotografias. 

 

13. Legenda 

 

Textos que aparecem imediatamente abaixo ou ao lado de uma fotografia, 

identificando-a, contextualizando-a e acrescentando alguma informação a partir 

da matéria que a acompanha. 

 

14. Deadline 

 

Horário limite para se finalizar uma matéria ou página, a tempo de postá-la 

no Portal em prazo adequado. 

 

15. Infográficos 
 

Atrativo para a leitura das matérias. Facilitam a compreensão do texto e 

oferecem uma noção mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da 
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notícia. Exemplos: gráficos, tabelas, indicadores, desenhos, quadros, mapas, 

diagramas, ilustrações, etc. 

 
IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

- Constituição Federal de 1988 (artigos 5º, IV,V,X,XIII, XIV, 37, 220 e outros); 

- Constituição Estadual (artigo 256, que reconhece a comunicação como bem 

cultural e direito inalienável de todo cidadão); 

- Resolução nº 79/2009 do Conselho Nacional de Justiça (regulamenta a 

transparência na divulgação das atividades do Poder Judiciário Brasileiro); 

- Resolução nº 85/2009 do Conselho Nacional de Justiça (regulamenta a 

comunicação social no âmbito do Poder Judiciário); 

- Resolução nº 99/2009 do Conselho Nacional de Justiça (institui o Planejamento 

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder 

Judiciário); 

- Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – RITJ/MT; 

- Planejamento Estratégico 2010/2014 do Poder Judiciário Estadual (Resolução nº 

70/2009). 

 
V – RESPONSABILIDADES 

 

1. Da Coordenadoria de Comunicação Social: 

 

 promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a 

Coordenadoria de Controle Interno, para revisar as rotinas de trabalhos e 

identificar novos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, 

objetos desta instrução normativa; 

 

 obter a aprovação das novas versões da instrução normativa, após submetê-la 

à apreciação da Coordenadoria de Controle Interno e promover a sua 

divulgação e implementação; 

 

 manter a instrução normativa atualizada, orientar as unidades executoras e 

supervisionar a sua aplicação. 
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2. Das Unidades Executoras: 

 atender às solicitações da unidade responsável pela instrução normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e à participação no processo de 

atualização; 

 

 alertar a Coordenadoria de Comunicação Social sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a otimização da 

instrução normativa, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos 

procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

 

 manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, 

zelando pelo seu fiel cumprimento; 

 

 cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle. 

 

3. Da Coordenadoria de Controle Interno: 
 

 prestar o apoio técnico nas atualizações da instrução normativa, em especial 

no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

 

 por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes à instrução normativa, propondo alterações para 

aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de novas instruções 

normativas. 

 
VI – PROCEDIMENTOS  
 

 A rotina da Coordenadoria de Comunicação Social inerente à produção de 

notícias para o Portal está especificada no fluxograma – Anexo 01 desta instrução 

normativa.  
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CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1. É responsabilidade de todas as unidades manterem a Coordenadoria de 

Comunicação Social informada sobre todas as ações e fatos de interesse público 

e/ou jornalístico; 

 

2. A Coordenadoria de Comunicação Social é a única unidade autorizada a postar 

conteúdos no Portal, de acordo com critérios jornalísticos e de interesse público 

ou do Poder Judiciário; 

 

3. Determinados conteúdos de cunho técnico, jurídico ou administrativo podem 

ser postados no Portal pelas unidades responsáveis, com anuência e autorização 

da Coordenadoria de Comunicação Social, sob responsabilidade de cada área. O 

processo de postagem será orientado pela Coordenadoria de Tecnologia de 

Informação; 

 

4. Sempre que necessário, para assegurar credibilidade da informação, os 

profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social devem manter contato 

com as demais unidades, de forma a esclarecer dúvidas e garantir a divulgação 

de informações precisas, claras, objetivas e verdadeiras; 

 

5. Antes da divulgação, cabe à Coordenadoria de Comunicação Social avaliar se 

as informações têm cunho jornalístico e são de interesse do Poder Judiciário;   

 

6. Devem as unidades do Poder Judiciário priorizar a disponibilização das 

informações, em primeiro lugar, à Coordenadoria de Comunicação Social, antes 

de repassá-las a outros meios de comunicação alheios ao Poder Judiciário; 
 

7. Outros produtos jornalísticos disponibilizados no Portal do Poder Judiciário têm 

seus procedimentos descritos em instruções normativas próprias, formuladas pela 

Coordenadoria de Comunicação Social. 

 
 
 



                                                                                                                                     
 
 

 
 

Página 7 de 11 

 
 

 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CAPÍTULO II – QUANDO DO SURGIMENTO DA PAUTA JORNALÍSTICA 

 
A. PROCEDIMENTOS NAS DIVERSAS UNIDADES  
 
1. Encaminhar à Coordenadoria de Comunicação Social, via e-mail, telefone, 

contato pessoal ou por encaminhamento de documentos, sugestões de pauta que 

serão submetidas à apreciação da equipe de jornalistas da Coordenadoria. 

 

B. PROCEDIMENTOS NA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

1. Manter contato permanente com as demais unidades e com a alta 

administração em busca de informações relevantes para a produção de notícias 

de interesse público e do Poder Judiciário; 

 

2. Verificar se as sugestões de pautas e informações recebidas das unidades são 

relevantes, confiáveis e de interesse jornalístico e do Poder Judiciário. 

 

2.1. Consideram-se relevantes as informações que tenham importância para a 

sociedade e/ou para um determinado grupo social, assim como para o universo 

jurídico; 

  

2.2. Confiáveis são aquelas informações que tenham procedência confirmada, 

repassadas por fontes fidedignas e autorizadas a falar em nome do Poder 

Judiciário; 

 

2.3. Informações de interesse jornalístico são aquelas que contemplam o conceito 

do que é notícia, ou seja, devem ser atuais (novidade), verdadeiras e de interesse 

público.   

 

CAPÍTULO III – QUANDO DA APURAÇÃO DA MATÉRIA 

 

1. Pautar a equipe de profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social 

para a apuração das informações necessárias à produção da matéria; 
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2. Manter contato com as fontes responsáveis pela disponibilização das 

informações que serão utilizadas na matéria jornalística; 

 

3. Checar criteriosamente as informações de forma a assegurar a divulgação de 

matérias de credibilidade ao público-alvo.  

 

3.1. Para checagem das informações, deverão ser aplicados, no todo ou em 

parte, os seguintes procedimentos:  

 

 verificar se a fonte é fidedigna e autorizada; 

 confirmar dados, números, leis, decretos, acórdãos, termos jurídicos, 

nomenclaturas, siglas etc., que serão utilizados na matéria; 

 confrontar informações duvidosas com outras fontes; 

 buscar orientações sempre que não conseguir compreender adequadamente 

um assunto, dentre outros. 
 
CAPÍTULO IV – QUANDO DA REDAÇÃO DA MATÉRIA 

 

1. Seguir os critérios e modelos de textos que norteiam a produção de matérias 

jornalísticas;  

 

2. Buscar a padronização dos textos estabelecida pela Coordenadoria de 

Comunicação Social, de forma a assegurar clareza, objetividade, veracidade e 

credibilidade das informações;  

 

3. O repórter deve revisar atentamente a matéria elaborada no que tange às 

regras gramaticais, à estrutura do texto e à qualidade e confiabilidade das 

informações, antes de encaminhá-la ao editor.  

 

CAPÍTULO V – QUANDO DA EDIÇÃO 

 

1. O título da matéria deve seguir os padrões jornalísticos e estar de acordo com 

as normas técnicas definidas no sistema informatizado de postagem; 
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2. Devem ser selecionadas as fotografias/infográficos que melhor ilustrem a 

matéria jornalística; 

 

3. Devem ser produzidas legendas para as fotografias e infográficos a serem 

utilizados na matéria; 

 

4. Antes da postagem da matéria, cabe ao Editor e/ou Coordenador: 

  

 criteriosa leitura das matérias produzidas pelos repórteres, a fim de detectar 

eventuais incorreções de textos e/ou informações; 

 checar a correta hierarquização das informações no texto, de acordo com o 

padrão de texto jornalístico; 

 verificar se a matéria não tem cunho de promoção pessoal ou política de 

agentes públicos, o que é vedado pela Constituição Federal. 

 
CAPÍTULO VI – QUANDO DA POSTAGEM DA MATÉRIA 
 

1. Acessar o sistema informatizado disponibilizado pela Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação para a postagem da matéria jornalística; 

 

2. Iniciar procedimento padrão de postagem de matéria jornalística no sistema, 

com inclusão de texto e foto/infográfico; 

 

3. Checar, pelo sistema, se a disponibilização do conteúdo jornalístico ocorreu de 

forma correta, sem erros de programação; 

 

4. Liberar o material produzido para acesso no Portal do Poder Judiciário 

Estadual.  

 

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Os links de serviços disponibilizados na página inicial do portal do Poder 

Judiciário são de responsabilidade das respectivas áreas. 

 



                                                                                                                                     
 
 

 
 

Página 10 de 11 

 
 

 ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

2. Os esclarecimentos a respeito da presente instrução normativa poderão ser 

obtidos na Coordenadoria de Comunicação Social. 

 

3. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2011. 

 

   JOSÉ DA COSTA MARQUES FILHO 

  Coordenador de Comunicação Social 

 

Aprovada em ___/___/2012. 

 

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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ANEXO 01 – IN SCS Nº 01/2011 

 
 


