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Informações gerais sobre a prática 

 

Título 

Justiça do Crato no Rádio   

 

Unidade de implantação 

3ª Vara da Comarca de Crato 

 

Data de implantação 

19/07/2012 
 

 

Alinhamento ao Plano Estratégico  

 

Tema 

Acesso à Justiça 

 

Objetivo 

Maximizar o acesso dos cidadãos à Justiça 
 

 

Autor(es) 

 
Autor 1 

Jose Batista de Andrade – Juiz de Direito 3a. Entrancia 
 

 



 

Informações detalhadas sobre a prática 

 

Descrição da prática 

 

Toda quinta-feira, no programa Jornal do Cariri, do radialista Antônio Vicelmo, 

da Rádio Educadora do Cariri, AM 1020, que vai ao ar das 7:00 à 8:00 horas da 

manhã, pelo menos um juiz da Comarca do Crato, será entrevistado ao vivo. A 

primeira parte da entrevista será destinada à abordagem de um tema de interesse geral 

e relacionado com as questões jurisdicionais locais; a segunda parte será aberta ao 

jurisdicional para perguntas, críticas, sugestões e elogios; e por fim, a terceira, para as 

respostas e considerações finais. O(s) juiz(es) deverão adotar um linguajar acessível ao 

cidadão comum, sem juridiquês. Apesar do advento da televisão e da internet, o rádio 

continua sendo firme entre os meios de comunicação social mais utilizado pelo povo 

brasileiro. Todos os dias ele entre na casa, no comércio, no transporte coletivo, no 

carro particular e no local de trabalho de milhões de cidadãos, levando o que há de 

melhor da música, do jornalismo, da política e da prestação de serviços de utilidade 

pública. Muitos têm sido aqueles que levantaram teses de que o rádio estaria 

acabando, porém, ao contrário do que dizem, o que se ver é que, mesmo com tanta 

tecnologia de ponta, ele continua firme na cozinha, no carro, nas caminhadas, na mesa 

do bar, enfim, em todos os lugares. O rádio é tão importante que até nossa presidenta 

tem um programa de rádio semanal chamado “café com a presidenta”. Seu caráter de 

imediatista, a facilidade de programa, a transmissão e a sua popularidade mantem o 

lugar de destaque do rádio brasileiro. Por isso, o rádio foi um dos maiores 

responsáveis pela popularização do futebol e do samba, torno-os paixão nacional. O 

poder do rádio é tão grande que a cada dia tem atraído mais e mais políticos, 

empresários, comunidades, grupos religiosos e administradores públicos. Por isso, 

além das tradicionais emissoras de rádios tornaram-se comuns as rádios universitárias, 

legislativas e até a rádio justiça, do Supremo Tribunal Federal. Embora seja serviço 

público essencial, a justiça continua distante do cidadão, principalmente dos mais 

humildes. Daí porque, urge que ela se alie aos meios de comunicação existentes, 

principalmente ao rádio, dada a sua popularidade, para se tornar mais acessível e 

eficiente. A região do cariri cearense há década ocupa lugar de destaque no cenário 

regional e até nacional, em especial, pelas suas emissoras de rádio difusão sonoras. 

Assim, aproveitando esse potencial, sem qualquer ônus financeiro, o Poder Judiciário 

local pode firmar parceria com o rádio caririense, para se tornar mais acessível e 

efetivo.  

 

 

Finalidade 

 

Fazer do rádio um instrumento para a consolidação de uma justiça 



 

verdadeiramente cidadã; 2. Contribuir para a compreensão de que o rádio é um veículo 

de comunicação eficiente para tornar público o trabalho da justiça efetivamente 

realizado na comarca do Crato; 3. Aproximar o Poder Judiciário do cidadão; 4. Tornar 

o cidadão um aliado da justiça; 5. Chamar a sociedade local para um debate 

permanente e construtivo na prestação jurisdicional; 6. Propiciar o desenvolvimento de 

uma justiça participativa; 7. Abrir um canal de contato direto e permanente do cidadão 

com os juízes da comarca do Crato; 8. Estimular o exercício da cidadania perante o 

Poder Judiciário local. 

 

 

Resultados alcançados 

 

O programa foi  ao ar no dia 19.07.2012 e mantém sua periodicidade semanal 

toda quinta-feira. 

 

 

 


