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Informações detalhadas sobre a prática
Finalidade
Com a finalidade de promover uma maior democratização da Justiça no Brasil, foi criado, junto a
uma rádio na comarca de Itapipoca, o projeto intitulado "Dialogando com o Judiciário". Nessa
iniciativa, vou à rádio local discutir temas atuais do Direito, além de apresentar aos ouvintes
mensagens de desenvolvimento pessoal com o intuito de pacificar a sociedade. Essa aproximação
busca demonstrar a atual postura do Judiciário que preza pela abertura ao debate, ao diálogo e o
incentivo à democratização. Está mais que na hora de permear nossa justiça de transparência,
participação social e, consequentemente, de democracia.
Passo-a-passo para implantação
Na época da eleição, como já é comum, proferi diversas entrevistas em rádio e televisão locais, com
a finalidade de informar a sociedade o que vinha sendo realizado pela Justiça eleitoral da zona.
Surgiu daí a intenção de continuar um projeto que havia iniciado quando ainda era Defensora Pública
na comarca de Maracanaú, onde ia à radio discutir temas relevantes e tinha grande repercussão
social. Apresentei o projeto ao radialista que "comprou" a idéia. Daí passamos a implementar a ideia
da seguinte forma: uma vez por semana, dentro do programa Informativo 98, de uma rádio FM de
Itapipoca, gravo um tema escolhido por mim ou pelos ouvintes, que tenha repercussão social ou seja
de interesse da comunidade local, num tempo que varia de 15 a 20 minutos. Como exemplo, já foram
abordados temas como: Direito ao Autista ingressar na escola municipal; Seguro DPVAT;
Empréstimos consignados e suas repercussões; Pensão Alimentícia; União Estável etc.
Resultados alcançados
Com a prática, percebi a aproximação da população com o Judiciário, além de ter diminuído o
número de demandas desnecessárias visto que a população informada, inicialmente, tenta resolver
seus problemas administrativamente para, apenas se sofrerem alguma injustiça, venham a procurar o
Judiciário.
Além disso, já recebi pessoas no fórum com relatos fantásticos de como poucas palavras ouvidas
numa rádio foram essenciais para resolver problemas anteriormente eternizados.

