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PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

O Programa “Fala aí, juiz!” é produzido e divulgado pela 
Corregedoria Geral da Justiça e é destinado ao esclarecimento da 
população sobre os posicionamentos judiciais em geral, que 
frequentemente não são bem compreendidos, mostrando quais os 
fundamentos que levam um juiz a tomar determinadas decisões.

Atualmente as decisões judiciais e os próprios juízes são alvos 
de muitas críticas. Diante disso, o programa pretende que um juiz 
convidado pela Corregedoria Geral da Justiça exponha para a 
população em que se baseiam as decisões judiciais.

Longe de tratar de casos concretos, o programa fala sobre os 
diversos tipos de provimentos judiciais, de vários ramos do Direito, 
de forma genérica e com linguagem simples e acessível, num 
ambiente informal e descontraído, de modo a atrair a atenção dos 
mais diversos tipos de telespectadores.

 



  

PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

O Programa “Fala aí, juiz!” está diretamente ligado ao 
macrodesafio da garantia dos direitos de cidadania.

O citado macrodesafio foi definido pelo Conselho Nacional de 
Justiça para cumprimento no período de 2015 a 2020, com inserção 
no Planejamento Estratégico de todos os Tribunais de Justiça e 
também no Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça para o 
biênio 2018-2019.

 
  



  

PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

A produção do programa é feita pela Corregedoria Geral da 
Justiça, sob a orientação dos juízes auxiliares, com a essencial 
participação dos servidores da área de Comunicação e Informática 
em todo o processo, sendo submetidos ao corregedor-geral da Justiça 
antes de exibidos.

Para a filmagem e edição, a Corregedoria conta com o apoio e 
parceria de servidores do Tribunal de Justiça e da TV Assembleia.

Os juízes são convidados a participar, levando em conta a 
afinidade com a matéria a ser discutida e o estilo pessoal de cada 
magistrado, de modo a priorizar a simplicidade como elemento 
importante para a empatia do público.

  



  

PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

O programa começa fazendo uma breve explanação sobre o 
tema escolhido, em seguida são exibidas as gravações feitas pela 
equipe da Corregedoria Geral da Justiça aos populares, em ruas, 
praças, feiras, fóruns ou outros ambientes públicos.

Com a palavra, o juiz convidado responde aos 
questionamentos, esclarecendo à população os motivos que podem 
levar um juiz a tomar determinadas decisões.

Respondidas as perguntas, é feito o encerramento, com foco 
na valorização do juiz e do Poder Judiciário, evitando atingir de 
forma negativa qualquer outro órgão.

Além da divulgação do programa no site da Corregedoria 
Geral da Justiça e na impressa, é disponibilizado o e-mail 
progdizaijuiz_corregedoriageraldajustiça@tjma.jus.br para que a 
sociedade encaminhe sugestões de temas a serem abordados.

  



  

PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

O programa pretende alcançar o maior número possível de 
pessoas. Para tanto, podem ser utilizadas as seguintes modalidades:

  

a – transmissão via satélite para os pólos do Estado, aproveitando a 
parceria firmada com o Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão – IEMA;

b – disponibilização no ambiente virtual da Corregedoria Geral da Justiça;

c – disponibilização no canal do YouTube;

d – encaminhamento de DVD para os juízes para exibição nos fóruns e 
utilização em palestras;

e – transmissão na rádio web do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão e disponibilização para outras rádios que tenham interesse em 
reproduzir os áudios;

f – exibição na TV Justiça e na TV Assembleia, além de outras emissoras 
que tenham interesse em divulgar a prática;

g – disponibilização para os demais tribunais, visando que o projeto possa 
ser abraçado e desenvolvido por todo Poder Judiciário.



  

PROGRAMA “FALA AÍ, JUIZ!”

Os juízes que tenham interesse poderão exibir o programa em 
monitores fixados nos corredores dos fóruns ou mesmo durante 
audiências públicas, convidando a sociedade em geral.

Desde o lançamento do programa, em março de 2018, já 
foram produzidos vídeos com abordagem sobre diversos temas, tais 
como:

  

- Adoção
- Audiência de Custódia
- Conciliação
- Direito de Família
- Divórcio
- Execução Penal
- Improbidade Administrativa
- Lei Maria da Penha
- Tribunal do Júri
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