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Introdução1 

Entre os vários aspectos da ação do Estado em sociedades democráticas, a 

administração da justiça é dos que têm recebido maior nível de atenção2. Ao longo dos 

últimos anos, inúmeros estudos acadêmicos, artigos e reportagens de mídia, 

manifestações de intelectuais e formadores de opinião, investimentos de órgãos 

governamentais e organismos internacionais, e até mesmo iniciativas populares têm 

gravitado em torno da justiça. 

Embora existam vários motivos para isso, dois deles merecem destaque quando 

se trata de retornar ao tema segundo a percepção dos cidadãos e não, como é bem mais 

comum, de investidores ou organismos multilaterais. Por um lado, há que se ter em 

mente que o acesso à justiça estatal não significa apenas o acesso a um conjunto de bens 

e serviços públicos específicos – a defesa técnica no processo ou a prestação 

jurisdicional propriamente dita –, mas sim, ao menos em tese, o acesso aos meios pelos 

quais outros direitos podem se tornar efetivos3. Essa característica potencialmente 

democratizante da atuação dos órgãos da justiça estatal adquire especial importância em 

países como o Brasil, nos quais, como observam alguns autores, os cidadãos vêm 

crescentemente tomando “consciência de que os processos de mudança constitucional 

lhes deram direitos significativos – sociais e econômicos – [e,] por isso, vêem no direito 

e nos tribunais um instrumento importante para fazer reivindicar os seus direitos e as 

suas justas aspirações a serem incluídos no contrato social” 4. 

Por outro lado, tem-se ainda que a boa e equânime oferta de justiça pelo Estado 

produz efeitos que transcendem a realidade específica dos indivíduos e grupos que com 

ela interagem: na longa duração das comunidades políticas, a atuação da justiça ajuda a 

                                                      

1 Este documento foi produzido pelos técnicos de Planejamento e Pesquisa Fabio de Sá e Silva e Acir 
Almeida  

2 SANTOS, B.S. Introdução à sociologia da administração da justiça. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, 21, 11-37, 1987; SANTOS, B.S. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: 
Cortez, 2007 
3 Ver, em especial, CAPELLETTI, M.; GARTH, B. Access to Justice: The Newest Wave Em the 
Worldwide Movement to Make Rights Effective. 27 Buffalo Law Review 181, 1978; e CAPELLETTI, 
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: SAFE, 1988  
4 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São Paulo: Cortez, 2007 
p. 29. 
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consolidar um sentido coletivo de cidadania – ou seja, de pertencimento a uma 

experiência social compartilhada, na qual todos são iguais em respeito e consideração5. 

Resulta daí que as reflexões sobre a organização e o funcionamento da justiça 

estatal não podem ficar adstritas aos tradicionais elementos da eficácia, eficiência e 

efetividade, mas devem também incorporar a necessária preocupação com a 

legitimidade de suas instituições e práticas6. Nesse contexto, a coleta e análise de dados 

de opinião pública sobre este setor fornecem elementos cruciais para a sua reforma e 

modernização e, num sentido mais geral, a melhoria das políticas públicas e o 

planejamento do desenvolvimento brasileiro. 

As próximas seções deste texto exploram vários aspectos da percepção social da 

justiça, com base em pesquisa de opinião realizada pelo Ipea no âmbito do Sistema de 

Indicadores de Percepção Social (SIPS). Num primeiro momento, examina-se tanto a 

avaliação geral dos cidadãos sobre a justiça, expressa por meio de uma nota que os 

entrevistados lhe atribuíram na pesquisa, quanto as avaliações específicas deles sobre 

seis dimensões que a literatura da área indica serem relevantes na forma como as 

pessoas elaboram as suas compreensões sobre a justiça. 

Nas seções 2 e 3 do texto, as análises prosseguem adotando um recorte espacial 

e sociodemográfico. Segue-se, então, na seção 4, um exame do efeito da avaliação das 

dimensões específicas da justiça sobre a nota geral, na tentativa de se entender melhor a 

relação entre esses dois componentes de percepção utilizados na pesquisa, juntamente 

com o recorte espacial e sociodemográfico antes empreendido. Na seção 5, por fim, 

agrega-se a tudo isso o efeito que a experiência no trato com a justiça possivelmente 

provoca na forma como os cidadãos brasileiros a percebem, com base na distinção entre 

três segmentos: aqueles que têm ou já tiveram casos tramitando na justiça na condição 

                                                      

5 SÁ E SILVA, F. “É possível, mas agora não”. A democratização da justiça no cotidiano dos 
advogados populares. In: SÁ E SILVA, F.; LOPEZ, F. G.; PIRES, R. R. C. (eds.) Perspectivas para o 
Desenvolvimento Brasileiro, Livro 9, Vol. 2. Estado, Instituições e Democracia: Democracia. Brasília, 
Ipea, 2010. 
6 As referências a oferta de justiça “pelo Estado” ou a “justiça estatal” visam apenas a demarcar com 
maior precisão o campo de análise deste texto, tendo em vista a copiosa literatura sociojurídica que 
documenta outras formas de se produzir justiça, as quais vão desde a mediação comunitária até os 
sistemas de solução de controvérsias previstos no direito internacional e operados por organizações fora 
do Estado. 
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de autores; aqueles que têm ou já tiveram casos tramitando na justiça na condição de 

réus; e aqueles que não têm e nunca tiveram casos tramitando na justiça. 

 

1. Como os cidadãos avaliam a justiça? Percepção geral e por 

dimensões específicas 

Em consonância com o que se observa em outras investigações do gênero7, os 

entrevistados da pesquisa apresentam uma avaliação geral bastante crítica da justiça8. 

Diante de pergunta que solicitava a atribuição de nota de zero a dez à justiça, a média 

das respostas totaliza 4,55 (Tabela 1), estando, portanto, abaixo do ponto médio da 

escala adotada na pesquisa9.  

Tabela 1. Avaliação geral da justiça pelos cidadãos 
Média Nacional (N=2689) 
Mín.=0, Máx.=10 

De zero a dez, que nota você daria para 
a justiça brasileira? 

4,55 
 

Na tentativa de distinguir entre os vários aspectos que informam a percepção 

geral dos entrevistados, a pesquisa solicitou a avaliação de dimensões específicas que a 

literatura sugere serem relevantes na formação de juízos sociais sobre a justiça. São 

elas: i) a rapidez na decisão dos casos; ii)  a facilidade no acesso; iii)  o baixo custo, para 

                                                      

7 Ver, por exemplo: AMB/IPESPE. Barômetro de Confiança nas Instituições Brasileiras – 2008. 
Disponível em: http://www.amb.com.br/portal/docs/pesquisa/barometro.pdf, Acesso em 29 Jul 2010; 
IBOPE/Inteligência, Pesquisa de Opinião Pública sobre Confiança em Instituições – Brasil, 2009:  

Job979. Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/inteligencia/downloads/2009/09_11_26_ibope_inteligencia_ics.pdf, Acesso em 
29 Jul 2010; e Direito GV (2010). Relatório ICJBrasil. 2º Trimestre / 2010. 1ª Onda – Ano 2. Disponível 
em: http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/6878, Acesso em 29 Jul 2010. 
8 A pesquisa AMB/IPESPE teve por objetivo analisar a confiança dos brasileiros nas instituições. Dentre 
os seus entrevistados, 56% disseram confiar no “Poder Judiciário/Justiça”, 37% disseram não confiar e 
7% não sabiam dizer ou não responderam à questão. A pesquisa IBOPE/Inteligência, de mesmo objetivo, 
verificou que, embora a maioria da população confie na justiça (16% disseram ter “muita confiança” e 
45% disseram ter “alguma confiança”), ainda é notável o índice de pessoas que dizem não ter “quase 
nenhuma confiança” (20%) e “nenhuma confiança” (18%). Por fim, o Índice de Confiança na Justiça no 
Brasil – ICJ/Brasil da Direito GV, apurado no 2º Trimestre de 2010, registra um subíndice de percepção, 
o que mais importa para esta análise, de 3,3 (Max.=10). 
9 A margem de erro da nota média na amostra nacional é de 0,2 (na escala de 0-10), para um intervalo de 
confiança de 95% e supondo variância máxima. Pode-se afirmar, então, que a média populacional 
pertence ao intervalo 4,35-4,75 com 95% de confiança. As margens de erro nas regiões são as seguintes: 
SE-0,32; S-0,5; N-0,39; NE-0,53; CO-0,55. Essas margens foram calculadas com base na amostra 
reduzida utilizada na análise multivariada. 
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que todos os cidadãos possam defender os seus direitos; iv) a capacidade de produzir 

decisões boas, que ajudem a resolver os casos de forma justa; v) a honestidade dos 

integrantes da justiça e a capacidade desta em punir os que se envolvem em casos de 

corrupção; e vi) a imparcialidade da justiça, decorrente de sua capacidade de tratar 

ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de maneira igual. 

Para tanto, solicitou-se aos entrevistados que avaliassem como a justiça está em cada 

uma dessas dimensões: se muito mal; mal; regular; bem; ou muito bem. 

Da análise dos dados, verifica-se que a dimensão da honestidade dos integrantes 

da justiça é a que apresenta a pior avaliação (Tabela 2), junto com as dimensões da 

imparcialidade no tratamento dos cidadãos e da rapidez na decisão dos casos. As médias 

apuradas para essas dimensões foram de 1,17 para a primeira e 1,18 para as demais, 

numa escala de zero a quatro, sem que a diferença de 0,01 seja estatisticamente 

significativa – ou seja, sem que possa ser generalizada para o conjunto da população10. 

Seguem-se então as dimensões de custo e facilidade no acesso, com médias de 1,45 e 

1,48, respectivamente, sendo que as diferenças entre ambas e entre elas e as facilidade 

no acesso demais provaram ter significância estatística. Mais bem avaliada, embora com 

média de 1,60 – ainda inferior, portanto, ao ponto médio da escala (2,00) –, vem a 

dimensão da capacidade de produção de boas decisões e de resolução dos conflitos de 

forma justa. 

Tabela 2. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo dimensões específicas 
Vou mencionar algumas coisas que as 
pessoas geralmente esperam encontrar 
Justiça e gostaria que o/a senhor/a 
dissesse como a justiça brasileira está 
em cada uma delas: 

Média Nacional (N=2689) 
Mín.=0, Máx.=4 

Decisões boas, que ajudem a resolver os 
casos de forma justa 

1,60 

Facilidade no acesso 1,48 
Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos 

1,45 

Imparcialidade, tratando ricos e pobres, 
pretos e brancos, homens e mulheres, 
enfim, todos de maneira igual 

1,18 

Rapidez na decisão dos casos  1,18 

                                                      

10
 As significâncias estatísticas das diferenças observadas na nota média foram testadas por meio de 

regressão linear multivariada, incluindo-se controles para região, renda, escolaridade, etnia, sexo e 

idade. 
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Honestidade dos seus integrantes e punição 
dos que se envolvem em casos de 
corrupção 

1,17 

Muito mal=0, Mal=1, Regular=2, Bem=3, Muito bem=4 
 

 

2. Recorte espacial: notas médias da justiça segundo a região 

geográfica 

Adotando-se um recorte espacial e, a partir daí, conduzindo uma análise da percepção 

social da justiça por regiões geográficas, conforme permitido pela amostra, verifica-se 

que a média encontrada anteriormente apresenta variações que merecem a atenção do 

analista (Tabela 3). 

Tabela 3. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo a região geográfica 

Região 
De zero a dez, que nota você daria para 
a Justiça brasileira? 

Centro-Oeste 5,30 
Norte 5,27 
Nordeste 4,70 
Sul 4,26 
Sudeste 4,07 

Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10 

 

As médias das regiões Norte e Centro-Oeste são maiores que as das demais – e 

essas diferenças apresentam significância estatística mesmo quando se controla por 

renda, escolaridade, raça/etnia, sexo e idade. Já entre as demais regiões, as diferenças 

encontradas não exibem significância estatística. Assim, embora a nota média do Norte 

seja quase 0,7 ponto maior que a do Sudeste, essa diferença não pode ser seguramente 

generalizada para toda a população dessas regiões. Não se pode dizer com segurança, 

portanto, que a justiça é mais bem avaliada no Norte que no Sudeste, mas se pode dizer 

que ela é mais bem avaliada no Norte e no Centro-Oeste que no resto do país. Fica 

como tarefa para estudos futuros explicar as razões dessas diferenças.  
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3. Recorte sociodemográfico: efeito das variáveis renda, escolaridade, 

sexo, raça/etnia e idade na nota média para a justiça 

A incorporação de variáveis sociodemográficas relativas a i) renda, ii)  escolaridade, iii)  

sexo, iv) raça/etnia e v) idade mostra variações importantes na percepção sobre a justiça, 

mas nem sempre essas variações são estatisticamente significativas ou comuns a todas 

as regiões. Com isso, mais uma vez, verifica-se que pode haver medida importante de 

variação regional na organização da justiça brasileira. Essa variação pode estar 

produzindo efeitos desiguais na percepção de determinados grupos sociais, situados em 

determinados locais. 

No tocante ao item renda, observa-se que, na amostra nacional, as classes D e E 

dão notas mais altas para a justiça (médias de 4,61 para quem tem renda familiar mensal 

até 2 salários mínimos e 4,62 para quem tem renda familiar mensal entre 2 e 5 salários 

mínimos). A classe C (com renda familiar mensal entre 5 e 10 salários mínimos) é a que 

traz a pior avaliação, com média de 4,29. As classes B (renda familiar mensal entre 10 e 

20 salários mínimos) e A (renda familiar mensal acima de 20 salários mínimos) ocupam 

posição intermediária em relação à das demais, com notas médias de 4,50 e 4,43, 

respectivamente (Gráfico 1 e Tabela A, do anexo). 

Gráfico 1
Nota média para a justiça segundo classe (renda)
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Quando se controla a amostra por região, escolaridade, sexo, idade e raça/etnia, 

no entanto, essas diferenças não se revelam estatisticamente significativas. Em outras 
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palavras, na presença dos controles, a relação aqui observada entre classe social 

(apreendida a partir da renda familiar mensal) e nota média para a justiça não pode ser 

seguramente generalizada para toda a população brasileira. 

No tocante ao item escolaridade, a amostra nacional apresenta um 

comportamento semelhante ao observado na renda. Respondentes que se declaram 

analfabetos ou que estudaram até a quinta série do ensino fundamental (antiga quarta 

série do primeiro grau) dão nota substancialmente mais alta para a justiça (média de 

4,73). Já os que declaram ter cursado da sexta à nona séries do ensino fundamental 

(antigas quinta a oitava séries do primeiro grau), bem como os que iniciaram ou 

completaram o ensino médio (antigo segundo grau), apresentam as avaliações menos 

positivas, com médias de 4,49 e 4,38, respectivamente. Por fim, aparecem os que se 

situam entre superior incompleto e pós-graduação, com nota média na casa de 4,61 

(Gráfico 2 e Tabela B, do anexo).  

Gráfico 2
Nota média para a justiça, segundo a escolaridade
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Quando se controla por região, renda, sexo, idade e raça/etnia, no entanto, essas 

diferenças mais uma vez não se mostram estatisticamente significativas. Assim, a 

relação aqui observada entre o grau de escolaridade e a percepção geral do cidadão 

sobre a justiça também não pode ser generalizada para toda a população brasileira. 

No tocante ao item raça ou etnia, a amostra nacional traz um quadro distinto. 

Respondentes que se declaram pardos ou morenos atribuem à justiça nota bem maior 
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que os demais (média de 4,76, contra 4,44 dos brancos, 4,36 dos amarelos e 4,25 dos 

pretos ou negros), não havendo diferença estatisticamente significativa entre as demais 

raças/etnias, a despeito das diferenças entre estas (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo a raça/etnia 

Raça/Etnia De zero a dez, que nota você daria para 
a Justiça brasileira? 

Parda/ Morena 4,76 
Branca 4,44 
Amarela 4,36 
Preta/Negra 4,25 

Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10.  
Indígenas figuraram em número muito pequeno na amostra para que pudessem ser incluídos na análise 

 

A diferença entre os pardos e os demais prova ser estatisticamente significativa 

inclusive quando a amostra é controlada por região, renda, escolaridade, sexo e idade. 

Entretanto, refazendo-se a análise por região, com a presença dos controles, nota-se que 

aquela diferença persiste apenas na amostra da região Sudeste. Assim, a relação 

aparentemente nacional observada entre raça ou etnia parda e percepção geral mais 

favorável da justiça só pode ser seguramente afirmada nessa região.  

Com relação à variável sexo, nota-se que a nota média atribuída pelas mulheres 

é um pouco maior que a dos homens (4,65 contra 4,43), como se vê na Tabela 5. Essa 

diferença apresenta significância estatística mesmo quando se controla por região, 

renda, escolaridade, raça/etnia e idade. 

Tabela 5. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo o sexo 

Sexo De zero a dez, que nota você daria para 
a Justiça brasileira? 

Feminino 4,65 
Masculino 4,43 

Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10 

 

Refazendo-se a análise por região, no entanto, nota-se que a diferença 

encontrada subsiste apenas nas regiões Sudeste e Norte. Nas demais regiões e na 

presença dos controles não há diferenças estatisticamente significativas entre as notas 

médias atribuídas à justiça por homens e mulheres. Assim, a relação aparentemente 

nacional observada entre sexo feminino e percepção mais favorável da justiça só pode 

ser seguramente afirmada naquelas regiões. 
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Com relação à variável idade, a percepção geral dos cidadãos sobre a justiça tem 

comportamento que mais uma vez faz lembrar o observado na análise das variáveis 

renda e escolaridade. A nota média atribuída pelos respondentes para a justiça é maior 

entre os mais novos (entre 18 e 35 anos, média de 4,70) e os mais velhos (acima de 66 

anos, média de 4,87), em ambos os casos com diferenças estatisticamente significativas 

em relação aos demais estratos. Já os adultos (tanto na faixa de 36 a 50 anos, quanto na 

faixa de 51 a 65 anos) atribuem nota média bem mais baixa, na casa dos 4,33 e 4,38, 

respectivamente (Gráfico 3 e Tabela C do anexo). 

 

Gráfico 3
Nota média para a justiça segundo a idade
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Refazendo-se a análise por região, no entanto, nota-se que tais diferenças 

persistem apenas na amostra da região Sudeste. Nas demais amostras e na presença dos 

controles, não há diferenças estatisticamente significativas entre as notas médias 

atribuídas para a justiça nas diferentes faixas etárias. Assim, a relação aparentemente 

nacional observada entre os dois extremos etários e a percepção mais favorável da 

justiça só pode ser seguramente afirmada nessa região. 
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4. O que pesa na percepção: efeito da avaliação das dimensões 

específicas da justiça sobre a nota geral 

Outra forma de se compreender a percepção dos cidadãos sobre a justiça 

consiste em examinar a relação entre a avaliação que eles fazem de cada uma daquelas 

dimensões específicas antes mencionadas e a nota geral que atribuem para o setor. Isso 

pode ser feito em duas etapas. Em primeiro lugar, pode-se verificar se a melhora na 

avaliação de cada dimensão tem relação positiva e estatisticamente significativa com a 

melhora na nota geral. Em segundo lugar, pode-se buscar estimar em que medida a 

substancial melhora na avaliação de cada dimensão específica da justiça traz impactos 

positivos na nota geral que os respondentes atribuem a esta. 

Segundo se observa pelas tabelas de D a I do anexo, a relação entre a percepção 

de cada dimensão e a percepção geral é sempre positiva, ou seja, a nota média aumenta 

conforme melhora a percepção acerca das dimensões específicas. No entanto, no caso 

da dimensão específica da imparcialidade, que envolve um questionamento sobre se a 

justiça trata “ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de 

maneira igual”, essa relação positiva não apresenta significância estatística na presença 

de controles por região, renda, escolaridade, sexo, raça/etnia e idade. Em outras 

palavras, não se pode dizer que, no conjunto da população brasileira, a melhora na 

avaliação da imparcialidade vem acompanhada de uma melhora na avaliação geral da 

justiça. 

Um esforço adicional pode ser orientado para quantificar o impacto que essas 

dimensões específicas produzem sobre a nota geral. Nesse sentido, conforme síntese da 

Tabela 6, é possível observar que as dimensões de rapidez na decisão dos casos e de 

produção de decisões boas são as que têm maior impacto. Melhorando-se a percepção 

sobre essas dimensões de 0 (muito mal) para 4 (muito bem), aumenta-se, em média, 

2,50 e 2,00 pontos na nota geral, respectivamente. Assim, os dados parecem indicar que, 

para a avaliação geral que o conjunto da população brasileira faz da justiça, tão 

importante quanto o rápido trâmite dos processos é a produção de resultados que 

ajudem na resolução dos conflitos e afirmem um sentido de justiça nos casos concretos. 

Facilidade no acesso e honestidade dos integrantes da justiça são as que têm o segundo 

maior impacto, de 1,00, em média. O custo envolvido na defesa de direitos é o que tem 
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menor impacto, de 0,60, em média. A imparcialidade, como se assinalou, não mostrou 

impactos estatisticamente significativos na amostra nacional. 

Tabela 6. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica da justiça 
sobre a nota geral. 

Dimensão 
Medida do impacto, quando a avaliação 
salta de 0 (muito mal) para 4 (muito 
bem) 

Rapidez na decisão dos casos + 2,50 
Decisões boas, que ajudem a resolver os 
casos de forma justa 

+ 2,00 

Facilidade no acesso + 1,00 
Honestidade dos seus integrantes e 
punição dos que se envolvem em casos 
de corrupção 

+ 1,00 

Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos 

+ 0,60 

Imparcialidade, tratando ricos e 
pobres, pretos e brancos, homens e 
mulheres, enfim, todos de maneira 
igual 

Não é estatisticamente significativo 

 

Dada a já verificada importância da variável espacial, porém, cuidou-se de 

refazer a análise segundo as amostras de cada região. Com isso, observou-se, mais uma 

vez, uma incidência territorialmente desigual da relação entre a avaliação das dimensões 

específicas e a avaliação geral da justiça. 

Na região Sul, somente as variáveis de rapidez na decisão dos casos, facilidade 

no acesso e capacidade de produzir decisões boas produzem impacto. As duas 

primeiras, por sua vez, são as que têm maior impacto (Quadros 1 e 5). 

Quadro 1. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica da justiça 
sobre a nota geral - Região Sul 

Região Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra impacto 
estatisticamente significativo na nota média para a justiça 
Rapidez na decisão dos casos 
Facilidade no acesso Sul 
Decisões boas, que ajudem a resolver os casos de forma justa 

 

Na região Sudeste, todas as dimensões produzem impacto estatisticamente 

significativo à exceção da facilidade no acesso. Rapidez na decisão dos casos e 

capacidade de produzir decisões boas são, no entanto, as que mais têm impacto. Segue-

se então um bloco que inclui: baixo custo, honestidade dos integrantes da justiça e 

imparcialidade (Quadros 2 e 5). 
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Quadro 2. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica da justiça 
sobre a nota geral, região Sudeste 

Região Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra impacto 
estatisticamente significativo na nota média para a justiça 
Rapidez na decisão dos casos 
Decisões boas, que ajudem a resolver os casos de forma justa 
Baixo custo, para que todos os cidadãos possam defender seus 
direitos 
Honestidade dos seus integrantes e punição dos que se envolvem em 
casos de corrupção 

Sudeste 

Imparcialidade, tratando ricos e pobres, pretos e brancos, homens e 
mulheres, enfim, todos de maneira igual 

 

Na região Centro-Oeste, somente a rapidez na decisão dos casos e a honestidade 

dos integrantes da justiça têm impacto, com magnitude similar (Quadros 3 e 5). 

Quadro 3. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica da justiça 
sobre a nota geral, região Centro-Oeste 

Região Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra impacto 
estatisticamente significativo na nota média para a justiça 
Rapidez na decisão dos casos 

Centro-Oeste Honestidade dos seus integrantes e punição dos que se envolvem em 
casos de corrupção 

 

As regiões Nordeste e Norte, por fim, apresentam situação igual: nelas, apenas 

as dimensões de rapidez na decisão dos casos, facilidade no acesso e capacidade de 

produzir decisões boas têm impacto, em ambos os casos com a mesma magnitude 

(Quadros 4 e 5). 

Quadro 4. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica da justiça 
sobre a nota geral, regiões Nordeste e Norte 

Região Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra impacto 
estatisticamente significativo na nota média para a justiça 
Rapidez na decisão dos casos 
Facilidade no acesso 

Nordeste 
Norte 

Decisões boas, que ajudem a resolver os casos de forma justa 
 

O Quadro 5 sintetiza os achados sobre o impacto da avaliação de cada dimensão 

específica da justiça na nota geral, tendo em conta uma análise por região e a presença 

dos controles. Em cada região, foi possível distinguir entre dimensões com e sem 

impacto significativo, bem como mensurar e comparar a magnitude desses impactos 

quando a avaliação dos entrevistados passa de 0 (muito mal) para 4 (muito bem). 
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Assim, o Quadro 5 permite traçar duas linhas de comparação: uma entre as diversas 

regiões geográficas do país, no que diz respeito à existência ou não de impacto de cada 

dimensão; e outra dentro de cada região, no que diz respeito à magnitude relativa dos 

impactos das diferentes dimensões. 

Quadro 5. Impacto da avaliação de cada dimensão específica da justiça sobre a 
nota geral nas regiões quando a avaliação de cada dimensão específica salta de 0 

(muito mal) para 4 (muito bem) 

 Sul Sudeste 
Centro-
Oeste 

Nordeste Norte 

Rapidez na decisão dos casos +2,7 +3,1 +1,4 +2,5 +2,1 

Decisões boas, que ajudem a resolver 
os casos de forma justa 

+1,2 +2,8  +1,4 +2,0 

Facilidade no acesso +2,3   +1,6 +1,4 

Honestidade dos seus integrantes e 
punição dos que se envolvem em casos 
de corrupção 

 +1,2 +1,6   

Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos 

 +0,8    

Imparcialidade, tratando ricos e pobres, 
pretos e brancos, homens e mulheres, 
enfim, todos de maneira igual 

 +0,9    

Legenda: 
 Sem impacto estatisticamente significativo na região 
 Com impacto estatisticamente significativo, mas de magnitude secundária na região 
 Com impacto estatisticamente significativo e de maior magnitude na região 

 

5. Efeitos da experiência 

Cumpre, por fim, observar o efeito da experiência no trato com a justiça na composição 

da percepção que os cidadãos têm sobre esta. Para tanto, a análise distinguiu entre três 

segmentos: aqueles que têm ou já tiveram casos tramitando na justiça na condição de 

autores, aqueles que têm ou já tiveram casos tramitando na justiça na condição de réus e 

aqueles que não têm e nunca tiveram casos tramitando na justiça. 
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Considerando-se a nota geral e a amostra nacional, verifica-se que os autores de 

ações na justiça (média=3,79) fazem uma avaliação pior da justiça que os réus 

(média=4,43) e que os que nunca tiveram experiência na justiça (média=4,96). Essas 

diferenças são significativas mesmo quando se controla por região, renda, escolaridade, 

raça/etnia, sexo e idade. Em outras palavras, se, em geral, a população brasileira 

apresenta uma avaliação bastante crítica da justiça, essa avaliação parece ser pior entre 

os que a buscaram ativamente para ver direitos efetivados ou conflitos resolvidos 

(Tabela 7). 

Tabela 7. Avaliação geral da justiça pelos cidadãos, segundo experiência 
Você já teve ou tem algum caso 
tramitando na Justiça? 

De zero a dez, que nota você daria para 
a Justiça brasileira? 

Sim, como autor 3,79 
Sim, como réu 4,43 
Não 4,86 

Média Nacional (N=2696). Mín.=0, Máx.=10.  
Respondentes que afirmaram já ter tido casos tramitando na justiça como “autores e réus” não foram 

contabilizados. 

 

Um último ponto a analisar é se a experiência no trato com a justiça produz 

variação na maneira como a avaliação das dimensões específicas pelos respondentes 

afeta a nota geral. A análise dos dados mostra que sim. Controlando-se a amostra por 

região, renda, escolaridade, raça/etnia, sexo e idade, percebe-se que, para as dimensões 

“rapidez”, “honestidade e capacidade de punir os integrantes da justiça que se envolvem 

em casos de corrupção” e “capacidade de produzir decisões boas, que ajudem a resolver 

os casos de forma justa”, o impacto é sempre positivo independente da experiência dos 

entrevistados com a justiça. O mesmo não acontece, porém, para as dimensões relativas 

a custo, facilidade no acesso e imparcialidade. 

No caso da dimensão custo, a melhoria na percepção tem impacto positivo entre 

os que são ou já foram autores de demandas com trâmite na justiça e os que nunca 

tiveram demandas com trâmite na justiça, mas não tem impacto entre os réus (Quadro 

6). Esse achado é bastante intuitivo. Enquanto os autores de demandas provavelmente 

conhecem bem os custos a elas associadas, os que nunca tiveram demandas tramitando 

na justiça, em tese, podem ter encontrado nos custos um impeditivo para isso. 
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Quadro 6. Dimensões impactantes na nota geral, de acordo com a experiência do 
respondente na justiça (presença ou ausência) 

 Custo Acesso Imparcialidade 
Autor X   
Réu  X X 
Sem experiência X X X 
 

Já as dimensões facilidade no acesso e imparcialidade não têm impacto entre os 

autores, mas têm impacto positivo entre os réus e os sem experiência (Quadro 6). Em 

outras palavras, tem-se que a melhora na percepção acerca da facilidade do acesso e da 

imparcialidade da justiça afeta de maneira positiva e significativamente a nota que os 

réus e os sem experiência atribuem a esta. Isso mais uma vez é bastante intuitivo, 

sobretudo no caso dos sem experiência, pois essa condição pode decorrer exatamente 

dos obstáculos materiais (a falta de informações ou serviços jurídicos) ou simbólicos (a 

desconfiança de que a justiça não vá lhes tratar em condições de igualdade com os 

demais) que estes encontram para mobilizar a justiça. 
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Metodologia 

A técnica amostral utilizada para a confecção da pesquisa pode ser denominada como 

“amostragem por cotas”, visando assim, à representatividade e operacionalidade. 

 

Margem de erro 

A técnica de amostragem por cotas consistiu em dimensionar o tamanho da amostra, de 

modo a garantir a margem de erro geral (nível nacional) de 1,86%, considerando um 

nível de confiança de 95%, com p = 0,5, dado a heterogeneidade das regiões brasileiras. 

A margem de erro máxima por região é 5% e p = 0,7, mantendo-se o mesmo nível de 

confiança. A fim de isolar o erro amostral proveniente das variáveis que acredita-se 

terem grande variabilidade, as seguintes variáveis foram controladas: idade, sexo, 

escolaridade, renda, UF, região metropolitana (RM) e não-RM e porte do município. O 

controle foi realizado através das cotas, de forma que se manteve a composição da 

população na distribuição percentual daquelas variáveis. Mantendo-se essa composição, 

a variabilidade da amostra nesses quesitos é igual à da população. Esse controle 

possibilita maximizar as estimativas e se obter uma margem de erro de 5%, com nível 

de confiança de 95%, para os níveis do Brasil e das grandes regiões. 

 

Acesso ao entrevistado 

As entrevistas são realizadas com pessoas físicas nas residências, de modo a obter as 

informações diretamente das famílias, segundo seu local de moradia. 

 

Distribuição e dimensionamento da amostra 

Inicialmente, foi calculado o número de entrevistas necessário de forma a garantir um 

nível mínimo de confiança de 5% para cada região do território nacional, mantendo-se 

também a proporcionalidade existente. Em seguida, a amostra de cada região foi 

dividida proporcionalmente entre os respectivos estados. Por sua vez, as amostra 

estaduais foram dicotomizadas entre metropolitana e não metropolitana. A partir daí, os 

municípios que compõem a amostra final foram selecionados, contemplando-se 

municípios autorrepresentativos, médios e pequenos. Na seleção, procurou-se 

representar cada estado espacialmente, ao mesmo tempo em que se buscou garantir 

operacionalidade das rotas. 
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Anexo 
 

Tabela A. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo a renda 

Renda De zero a dez, que nota você daria para 
a justiça brasileira? 

Até 2 SM (até R$ 1.020,00) 4,61 
+ de 2 a 5 SM (de R$ 1.020,00 a 
R$2.250,00) 

4,62 

+ de 5 a 10 SM (de R$2.250,00 a R$ 
5.100,00 ) 

4,29 

+ de 10 a 20 SM (de R$ 5.100,00 a  
R$10.200,00) 

4,50 

Acima de 20 SM (acima de R$10.200,00) 4,43 
Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10 

 
 

Tabela B. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo a escolaridade 

Escolaridade De zero a dez, que nota você daria para 
a justiça brasileira? 

Até a quinta série do ensino fundamental 
(antiga quarta série do primeiro grau) 

4,73 

Da sexta até a nona série do ensino 
fundamental (antigas quinta a oitava séries 
primeiro grau) 

4,49 

Ensino médio completo ou incompleto 
(antigo segundo grau) 

4,38 

Superior incompleto ou pós graduação 4,61 
Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10 

 
 

Tabela C. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo idade 

Idade De zero a dez, que nota você daria para 
a justiça brasileira? 

18 a 35 4,70 
36 a 50 4,33 
51 a 65 4,38 
Acima de 66 4,87 

Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10 
 
 

Tabela D. Efeito da avaliação sobre a rapidez na decisão dos casos na nota geral 

Rapidez na decisão dos casos De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 3,06 
Mal 4,30 
Regular 5,57 
Bem 7,05 
Muito bem 7,29 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
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Tabela E. Efeito da avaliação sobre a facilidade no acesso na nota geral 

Facilidade no acesso De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 2,81 
Mal 4,03 
Regular 5,13 
Bem 6,35 
Muito bem 6,36 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
 
 

Tabela F. Efeito da avaliação sobre o custo na nota geral 
Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos 

De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 3,04 
Mal 4,08 
Regular 5,20 
Bem 6,09 
Muito bem 5,86 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
 
 

Tabela G. Efeito da avaliação sobre a qualidade e a justiça  
das decisões na nota geral 

Decisões boas, que ajudem a resolver os 
casos de forma justa 

De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 2,51 
Mal 3,90 
Regular 4,98 
Bem 6,41 
Muito bem 6,20 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
 
 

Tabela H. Efeito da avaliação sobre a honestidade dos integrantes da justiça e a 
capacidade desta de punir os que se envolvem em corrupção na nota geral 

Honestidade dos seus integrantes e 
punição dos que se envolvem em casos de 
corrupção 

De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 3,31 
Mal 4,51 
Regular 5,28 
Bem 6,52 
Muito bem 6,33 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
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Tabela I. Efeito da avaliação sobre a imparcialidade e da justiça e de sua 
capacidade de tratar a todos de maneira igual na nota geral 

Imparcialidade, tratando ricos e pobres, 
pretos e brancos, homens e mulheres, 
enfim, todos de maneira igual 

De zero a dez, que nota você daria 
para a justiça brasileira? 

Muito mal 3,59 
Mal 4,44 
Regular 5,14 
Bem 6,06 
Muito bem 6,74 

N=2689. Mín.=0, Máx.=10 
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