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Por que investigar a percepção 
social da justiça?

• Ao longo dos últimos anos, a reforma e a 
modernização da justiça têm mobilizado 

inúmeros atores e organizações no Brasil 
e nos países em desenvolvimento 

(Santos, 2007);
• Nesse processo, muito se tem dito sobre a 

importância de se promover eficácia, 
eficiência e efetividade na administração 

da justiça;



No entanto...

• O acesso à justiça estatal não representa apenas o acesso a 
bens ou serviços específicos – a defesa técnica no processo 
ou a prestação jurisdicional propriamente dita –, mas sim o 
acesso a meios pelos quais outros direitos podem se tornar 
efetivos (Capelletti & Garth, 1978; 1988). Essa característica 
adquire especial importância em países como o Brasil, cuja 

ordem jurídica instituída pela Constituição de 1988 convida à
afirmação de direitos e à conquista de novos direitos (Santos, 

2007:29; Sousa Júnior et. al., 2009).
• 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 
consolidar um sentido coletivo de cidadania – ou seja, de 
pertencimento a uma experiência social compartilhada, na 

qual todos são iguais em respeito e consideração (Sá e Silva, 
2010).



Logo...

Há que se adicionar, nos debates 
sobre reforma e modernização da 
justiça, uma preocupação com a 
legitimidade desta. Para tanto, a 

coleta e análise de dados de opinião 
pública sobre este setor fornecem 

elementos cruciais.



Dados
• Pesquisa SIPS
• Avaliação “geral” dos cidadãos sobre a justiça (“nota média”)
• Avaliação “específica” sobre seis dimensões que a literatura 

indica serem relevantes:
– Rapidez na decisão dos casos
– Facilidade no acesso
– Baixo custo, para que todos os cidadãos possam defender 

os seus direitos
– Capacidade de produzir decisões boas, que ajudem a 

resolver os casos de forma justa
– Honestidade dos integrantes da justiça e a capacidade 

desta em punir os que se envolvem em casos de 
corrupção

– Imparcialidade da justiça, tratando “ricos e pobres, pretos 
e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de maneira 
igual”.



Estratégia Analítica
• Descrição da “nota geral” e da avaliação 

sobre as dimensões específicas;
• Recorte espacial e sociodemográfico;

• Efeito da avaliação das dimensões 
específicas da justiça sobre a nota geral;

• Efeito que a experiência no trato com a 
justiça possivelmente provoca na forma 

pela qual autores; réus; e os que não têm 
e nunca tiveram casos tramitando na 

justiça a percebem



Como os cidadãos avaliam a 
justiça? Percepção geral

4,55

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

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

Tabela 1. Avaliação geral da justiça pelos cidadãos



Como os cidadãos avaliam a justiça? Percepção por 
dimensões específicas

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

1,17Honestidade dos seus integrantes e punição dos 
que se envolvem em casos de corrupção

1,18Rapidez na decisão dos casos 

1,18
Imparcialidade, tratando ricos e pobres, pretos 
e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de 
maneira igual

1,45Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos

1,48Facilidade no acesso

1,60Decisões boas, que ajudem a resolver os casos 
de forma justa

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

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:

Tabela 2. Avaliação da justiça pelos cidadãos, segundo dimensões específicas



Recorte espacial: notas médias da 
justiça segundo a região geográfica

Média Nacional (N=2689). Mín.=0, Máx.=10
4,07Sudeste
4,26Sul
4,70Nordeste
5,27Norte
5,30Centro-Oeste

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

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



Recorte sociodemográfico: nota média atribuída pelos 
cidadãos para a justiça segundo a renda

4,61 4,62
4,29 4,5 4,43
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Gráfico 1 – Nota média para a justiça segundo classe (renda)

Classe (N=2689). Fonte:Pesquisa SIPS/IPEA, Elaboração própria

Quando se controla a amostra por região, escolaridade, sexo, idade e raça/etnia, no entanto, essas 
diferenças não se revelam estatisticamente significativas



Recorte sociodemográfico: nota média atribuída pelos 
cidadãos para a justiça segunda o grau de escolaridade

Gráfico 2 – Note média para a justiça, segundo a escolaridade

Grau de Escolaridade (N=2689). Fonte:Pesquisa SIPS/Ipea, Elaboração própria.

Quando se controla a amostra por região, escolaridade, sexo, idade e raça/etnia, no entanto, essas diferenças não se 
revelam estatisticamente significativas
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Recorte sociodemográfico: nota média atribuída 
pelos cidadãos para a justiça segundo a raça/etnia

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

na análise

4,25Preta/Negra

4,36Amarela

4,44Branca

4,76Parda/ Morena

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

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

Refazendo-se a análise por região sob a presença dos controles, nota-se que aquela diferença 
persiste apenas na amostra da região Sudeste



Recorte sociodemográfico: nota média atribuída 
pelos cidadãos para a justiça segundo o sexo

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

4,43Masculino

4,65Feminino

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

Sexo

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

Refazendo-se a análise por região, nota-se que a diferença encontrada subsiste apenas nas regiões Sudeste e 
Norte



Recorte sociodemográfico: nota média atribuída 
pelos cidadãos para a justiça segunda a idade
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Gráfico 3 – Nota média para a justiça segundo a idade

Idade (N=2689). Fonte: Pesquisa SIPS/Ipea, Elaboração própria

Refazendo-se a análise por região, nota-se que tais diferenças persistem apenas na amostra da região 
Sudeste



Logo...

Pelos recortes espacial e 
sociodemográfico, as diferenças não 
adquirem significância estatística ou 
são muito pouco expressivas. Pode-
se dizer, portanto, que a percepção 
crítica da justiça é generalizada na 

população brasileira



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das 
dimensões específicas da justiça sobre a nota geral

Não é estatisticamente significativo
Imparcialidade, tratando ricos e pobres, 
pretos e brancos, homens e mulheres, 
enfim, todos de maneira igual

+ 0,60Baixo custo, para que todos os cidadãos 
possam defender os seus direitos

+ 1,00
Honestidade dos seus integrantes e 
punição dos que se envolvem em casos de 
corrupção

+ 1,00Facilidade no acesso

+ 2,00Decisões boas, que ajudem a resolver os 
casos de forma justa

+ 2,50Rapidez na decisão dos casos

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

Dimensão

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



Logo...

• 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;

• 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;



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das  
dimensões específicas da justiça sobre a nota 

geral por região

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

Facilidade no acesso

Rapidez na decisão dos casos

Sul

Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra 
impacto estatisticamente significativo na nota 
média para a justiça

Região

Quadro 1. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão 
específica da justiça sobre a nota geral, para a região Sul



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das 
específicas da justiça sobre a nota geral por região

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

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

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

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

Rapidez na decisão dos casos

Sudeste

Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra impacto 
estatisticamente significativo na nota média para a justiçaRegião

Quadro 2. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão específica 
da justiça sobre a nota geral, para a região Sudeste



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das 
dimensões específicas da justiça sobre a nota geral por  

região

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

Rapidez na decisão dos casos
Centro-

Oeste

Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra 
impacto estatisticamente significativo na nota 
média para a justiça

Região

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

Centro-Oeste



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das 
dimensões da justiça sobre a nota geral por região

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

Facilidade no acesso

Rapidez na decisão dos casos

Nordeste
Norte

Dimensões específicas cuja boa avaliação mostra 
impacto estatisticamente significativo na nota 
média para a justiça

Região

Quadro 4. Medida de impacto na avaliação de cada dimensão 
específica da justiça sobre a nota geral, para a região 

Nordeste



O que pesa na percepção: efeito da avaliação das dimensões 
específicas da justiça sobre a nota geral por região e entre 

regiões

Com impacto estatisticamente significativo e de maior magnitude na região

Com impacto estatisticamente significativo, mas de magnitude secundária na região1)

Sem impacto estatisticamente significativo na região

Legenda:

+0,9Imparcialidade, tratando ricos e pobres, pretos e brancos, 
homens e mulheres, enfim, todos de maneira igual

+0,8Baixo custo, para que todos os cidadãos possam defender os 
seus direitos

+1,6+1,2Honestidade dos seus integrantes e punição dos que se 
envolvem em casos de corrupção

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

+2,0+1,4+2,8+1,2Decisões boas, que ajudem a resolver os casos de forma 
justa

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

NorteNordesteCentro-
OesteSudesteSul1)

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”)



Efeitos da experiência com a justiça na nota média 

atribuída a esta pelos cidadãos

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. 

4,86Não

4,43Sim, como réu

3,79Sim, como autor

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

Você já teve ou tem algum 
caso tramitando na Justiça?

Tabela 7. Avaliação geral da justiça pelos cidadãos, segundo 
experiência



Logo...

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



Efeitos da experiência com a justiça na nota média 

atribuída a esta pelos cidadãos

XXXSem experiência 
(N=1941)

XXRéu (N=187)

XAutor (N=568)

ImparcialidadeAcessoCusto

Quadro 6. Dimensões impactantes na nota geral, de acordo 
com a experiência do respondente na justiça (presença ou 

ausência de impactos diferenciados)

Fonte: Pesquisa SIPS/Ipea, Elaboração própria

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



Logo...

• A melhoria na percepção da dimensão “custo” 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.
• As dimensões “facilidade no acesso” e 

“imparcialidade” não têm impacto entre os autores, 
mas têm impacto positivo entre os réus e os “sem 
experiência”. 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 estatisticamente significativa a 

nota que réus e “sem experiência” atribuem a esta. 



Sentido Prático dos Achados - I

Demanda por novas pesquisas, quantitativas 
e/ou qualitativas, que ajudem a verificar se 

os achados desta pesquisa situam-se 
apenas no plano da percepção, ou se 

ocorrem no plano da experiência:
Ex.: Entrevistados apresentam avaliação bastante 

negativa quanto à “imparcialidade” da justiça. Há
mesmo viés da justiça contra certos grupos? Pode-se 
verificar, por exemplo, que sentenças criminais são 
mais duras contra determinados grupos? (Adorno, 

1995) Ou, ainda, que certos aspectos do 
funcionamento da justiça tornam-na hostil a certos 

grupos? (Sá e Silva, 2010)



Sentido Prático dos Achados - II

Questionamento sobre os sentidos 
atuais da reforma e da modernização 

da justiça
Ex.: Melhorar a percepção sobre “corrupção e 

impunidade” e promover a qualidade na 
oferta da justiça são dois desafios nítidos, na 

análise dos dados da pesquisa. Quais as 
possibilidades e as condições (ex.: Almeida, 

2009) para fazê-los?
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