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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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das políticas públicas. O Instituto assume o 
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produtor de dados primários em nichos 
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políticas públicas do País. 

Esta pesquisa configura um sistema de 
indicadores sociais para verificação de como a 
população avalia os serviços de utilidade pública 
e o grau de importância deles para a sociedade. 
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eficaz e em pontos específicos da complexa 
cultura e demanda da população brasileira.  

O Sistema de Indicadores de Percepção Social 
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dados sobre a percepção da população nas 
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segurança pública; iv) serviços para mulheres e 
de cuidados das crianças, v) bancos; vi) 
mobilidade urbana; vii) saúde; viii) educação; e; 
ix) qualificação para o trabalho. Logo, as análises 
dos dados servirão como arcabouço pragmático 
para otimizar a eficácia e a eficiência dos 
investimentos públicos diante dos serviços 
direcionados a estes fins. 

A pesquisa servirá tanto como indicador 
essencial para o setor público estruturar da 
melhor maneira suas ações, como também uma 
forma de a sociedade civil entender o que de fato 
se configura como de interesse comum e quais 
os fatores mais requisitados ao Estado. 
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1. Introdução* 

 

As primeiras análises sobre a percepção social da justiça no Brasil produzidas no 

âmbito do projeto “Sistema de Indicadores de Percepção Social” (SIPS), do Ipea 

mostraram ao menos três direções nas quais pesquisas de opinião pública podem 

oferecer importantes subsídios a processos de reforma e modernização nesse setor1. 

A primeira está associada à imagem pública das instituições da justiça. Neste 

aspecto, quer pela “nota média” atribuída à justiça pelos respondentes da pesquisa (4,55 

numa escala de 0 a 10), quer pela avaliação que estes fazem sobre dimensões 

específicas da justiça, na qual se destaca um juízo mais negativo em relação às 

dimensões rapidez, imparcialidade e honestidade, foi possível verificar que essa 

imagem é relativamente frágil entre os cidadãos e que a reversão desse quadro exigirá 

mais que o aumento puro e simples de sua produtividade2. 

A segunda está associada à relativa constância da avaliação negativa entre 

diferentes estratos da sociedade brasileira. Quando se detalha a “nota média” em função 

de variáveis sociodemográficas (região, raça/etnia, sexo, escolaridade e renda), bem 

como da experiência prévia dos respondentes no trato com a justiça (como autor, réu ou 

sem experiência), percebe-se que, em princípio, a relativa fragilidade na imagem 

pública da justiça é generalizada na população e tende a ser mais negativa entre os que 

buscaram ativamente a justiça para a resolução de conflitos ou a realização de direitos3. 

A terceira, por fim, está associada à identificação de novas áreas ou questões 

prioritárias, tanto para estudos quanto para a formulação de políticas públicas. Exemplo 

disso foi a emergência da qualidade da justiça (operacionalizada na pesquisa como 

“capacidade de produzir decisões boas, que ajudem a solucionar os conflitos de forma 

justa”) como tema tão impactante na melhora da percepção da área pelos entrevistados 

quanto a rapidez4. Isto abre a oportunidade para que temas sempre tidos por 

fundamentais na construção de uma nova política pública para a oferta da justiça – 

                                                 
* O estudo foi elaborado por Fábio de Sá e Silva, técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea e Chefe de 
Gabinete da Presidência do Instituto.  O autor agradece os comentários e sugestões de Acir Almeida às 
versões anteriores deste texto. 
1 SÁ E SILVA, F.; ALMEIDA, A. Percepção Social da Justiça. In: Sistema de Indicadores de Percepção 
Social. Brasília: Ipea: 2010 
2 Idem, p. 5-7 
3 Ibidem, p. 8-11 
4 Ibidem, p. 13 
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como o recrutamento e a formação de magistrados ou a busca por mais proximidade 

entre as instituições e os cidadãos – retornem à agenda pública, hoje dominada por 

preocupações com a aceleração dos procedimentos e a melhoria na alocação de 

recursos.  

Este texto refina e complementa os achados do SIPS Justiça anterior em função 

de dados até então inéditos. Na Seção 2, no âmbito dos debates sobre a reputação das 

instituições, apresentam-se dados sobre como a população avalia a atuação dos 

segmentos constitutivos do que se pode designar o sistema de justiça – Magistratura, 

Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Polícia Judiciária. Esta última, na 

figura das polícias civis, aparece com a pior avaliação, abaixo do ponto médio da escala, 

o que pode indicar uma crítica especialmente contundente dos entrevistados quanto à 

investigação de crimes. 

Na tentativa de compreender como a percepção da justiça se distribui entre os 

vários segmentos da sociedade brasileira, a Seção 3 examina como a avaliação de cada 

uma das dimensões específicas incluídas na pesquisa (rapidez, acessibilidade, custo, 

qualidade, honestidade e imparcialidade) se relaciona com os atributos de região, 

raça/etnia, sexo, escolaridade, renda e experiência prévia no trato da justiça (como 

autor, réu ou sem experiência). Em linhas gerais, as novas análises confirmam as 

anteriores, segundo as quais a avaliação negativa da justiça é generalizada na sociedade 

brasileira. 

No que se refere à identificação de novas áreas ou questões prioritárias de 

pesquisa ou formulação de políticas, a Seção 4 analisa os hábitos dos brasileiros em 

relação à justiça. Os dados confirmam uma hipótese tradicional da sociologia jurídica, 

segundo a qual nem todos os conflitos têm a mesma propensão de serem judicializados. 

A identificação de conflitos de mais provável ou improvável judicialização suscita 

inúmeras questões, tais como: i) disporia o país de um sistema de justiça estruturado 

para processar os diversos tipos de conflitos – ou, ao menos, estaria o país investindo na 

estruturação de uma justiça preparada para os hábitos de judicialização dos seus 

cidadãos? Ademais, ii)  o que determina a opção pela judicialização desses conflitos e 

não de outros? Por fim, iii)  a própria compreensão, pelos respondentes, do que é um 

problema e do que não é, não expressaria uma realidade de desconhecimento de direitos 

relevantes – em áreas como consumidor ou contratos? 
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Por fim, como Considerações Finais, o texto faz um balanço da experiência do 

projeto SIPS na área de justiça e registra desafios para uma reedição do projeto a partir 

de 2011. 

2. De volta às análises sobre a reputação das instituições da justiça: a investigação 

como gargalo na avaliação dos cidadãos 

Junto às questões indicadas em relatório anterior, a pesquisa incluiu uma questão 

na qual os entrevistados eram solicitados a dizer “como [avaliavam] o trabalho de 

[juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, polícia civil e polícia 

federal]”: se “muito mal”, “mal”, “regular”, “bem” ou “muito bem”. 

Dois eram os objetivos subjacentes a essa questão. De um lado, captar 

diferenças eventualmente associadas à percepção de aspectos mais concretos do 

cotidiano da justiça – quais sejam: a produção de decisões, a fiscalização da lei, a defesa 

de direitos e a investigação de condutas tidas como crime, elemento fundamental à boa 

administração da justiça penal. De outro, indicar aos entrevistados que a noção de 

justiça com a qual se trabalhava era a de um sistema, que não se resume ao Judiciário 

nem à figura dos juízes. 

Os resultados da coleta de dados, traduzidos em escala de 0 a 4, estão dispostos na 

Tabela 1, abaixo:  

 

 

Tabela 1. Como você avalia o trabalho de cada um dos atores abaixo no 
funcionamento da justiça no Brasil? 

Ator  
Média Nacional  
(0=Muito mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bem, 4=Muito bem) 

Polícia Federal 2,20 

Promotor 2,20 

Juiz 2,14 

Defensor Público 2,04 

Advogado 1,96 

Polícia Civil 1,81 

O menor número de respostas válidas foi de 2722. Para o nível de confiança de 95%, a margem de erro é 

de 0,04. Todas as diferenças são estatisticamente significativas pelo menos ao nível de 5%. 
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Da análise dos dados, percebe-se que nenhum segmento foi bem avaliado, em 

média. O segmento mais bem avaliado, a Polícia Federal, alcançou 2,20, pouco superior 

ao ponto médio da escala. Este desempenho tem caráter intuitivo, tendo em vista o alto 

grau de exposição, geralmente com conotação positiva, de que desfrutaram as operações 

da Polícia Federal na mídia no passado recente. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que o segmento com a média mais baixa – a única 

rigorosamente abaixo de 2,00 – também está ligada à investigação: trata-se da Polícia 

Civil, o que pode indicar, entre os cidadãos, especial desconfiança em relação à 

efetividade da investigação de crimes, cuja competência é da polícia judiciária dos 

estados e do Distrito Federal.  

 

 

3. A distribuição socioespacial da percepção da justiça: a generalidade da crítica 

Um fato marcante nos dados anteriormente divulgados era a homogeneidade, 

entre a população, da avaliação negativa da justiça. Estas novas análises refinam e, no 

geral, confirmam essas conclusões. 
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Atributos  
Avaliação da justiça em relação a... 
(0=Muito mal, 1=Mal, 2=Regular, 3=Bem, 4=Muito 
bem) 

  Rapidez Acesso Custo Decisões Justas Honestidade Imparcialidade 

R
eg

iã
o 

Sul 1,15 1,48 1,55 1,58 1,21 1,20 

Sudeste 1,05 1,38 1,35 1,53 1,04 1,11 

Centro-Oeste 1,27 1,65 1,51 1,63 1,24 1,22 

Nordeste 1,27 1,47 1,49 1,69 1,33 1,31 

Norte 1,40 1,66 1,49 1,65 1,23 1,09 

S
ex

o Masculino 1,17 1,51 1,46 1,62 1,17 1,19 

Feminino 1,20 1,46 1,43 1,59 1,18 1,18 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 

Analfabeto a 5a. do Fundamental 1,32 1,53 1,50 1,66 1,28 1,30 

6a. a 9a. do Fundamental 1,20 1,49 1,44 1,58 1,17 1,15 

Médio completo ou incompleto 1,11 1,42 1,43 1,56 1,13 1,08 

Superior incompleto a pós-
graduação 

1,01 1,50 1,40 1,62 1,08 1,20 

R
aç

a/
E

tn
ia

 Branca 1,17 1,51 1,46 1,60 1,18 1,20 

Preta/negra 1,16 1,39 1,32 1,54 1,21 1,21 

Amarela 1,30 1,53 1,53 1,76 1,21 1,21 

Parda/morena 1,20 1,46 1,45 1,60 1,16 1,15 

R
en

da
 

Até 2 salários 1,26 1,46 1,48 1,68 1,27 1,22 

De 2 a 5 salários 1,20 1,51 1,46 1,58 1,16 1,18 

De 5 a 10 salários 1,07 1,41 1,34 1,53 1,05 1,14 

De 10 a 20 salários 1,15 1,61 1,50 1,56 1,18 1,16 

Mais de 20 salários 1,96 1,50 1,41 1,53 1,14 1,15 

Id
ad

e 

18 a 24 anos 1,18 1,54 1,45 1,63 1,23 1,18 

25 a 34 anos 1,19 1,51 1,51 1,62 1,12 1,16 

35 a 44 anos 1,15 1,44 1,44 1,60 1,16 1,11 

45 a 54 anos 1,14 1,42 1,40 1,57 1,13 1,14 

55 a 64 anos 1,26 1,51 1,46 1,62 1,24 1,31 

65 anos ou mais 1,34 1,53 1,45 1,63 1,39 1,41 

Média nacional 1,19 1,48 1,45 1,60 1,18 1,18 

 

A Tabela 2, acima, apresenta a avaliação média das dimensões da justiça 

segmentada pelos atributos sociodemográficos tradicionalmente considerados – região, 

sexo, escolaridade, raça/etnia, renda e idade. As células em destaque dão conta das 

maiores distâncias, para cima e para baixo, em relação à média nacional. 
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Em uma análise preliminar, observa-se que não há dimensão na qual a variação 

de um determinado atributo sociodemográfico faça a avaliação saltar um degrau na 

escala original, seja para cima, seja para baixo, em relação aos valores da média. Para 

exemplificar com um caso extremo: a média nacional para “rapidez” é 1,19. Com 

relação à variável “renda”, o menor valor, de 1,07, é encontrado entre os que recebem 

de 05 a 10 salários mínimos; enquanto o maior valor, de 1,96, é encontrado em meio aos 

que recebem mais de 20 salários mínimos. Ambos os extremos estão, no entanto, na 

faixa do “mal”: nem o maior valor foi suficiente para alcançar a faixa do “regular”, nem 

o menor valor chega a ocupar a faixa do “muito mal”. 

Procedendo-se a análise de regressão linear multivariada, na qual os efeitos das 

variáveis sociodemográficas e da experiência prévia com a justiça na condição de autor 

são levados em consideração simultaneamente, tem-se que nenhuma das variáveis em 

questão produz impacto máximo de sequer meia unidade (na escala de 0 a 4) sobre 

qualquer uma das dimensões. 

Assim, estes achados confirmam a conclusão de que a população brasileira 

apresenta uma avaliação bastante crítica e generalizada sobre a justiça, tanto no seu 

sentido mais amplo, como observado na atribuição de “nota média”, quanto num 

sentido mais específico, associado a cada uma das dimensões que a literatura considera 

relevantes. 

 

4. Entre percepção e usos da justiça: novas questões para discussão 

Um último tema merecedor de destaque para estas novas análises do SIPS 

Justiça é o dos hábitos de justiciabilidade vigentes entre os brasileiros. Em particular, o 

que se buscou examinar entre os respondentes da pesquisa é se a procura pela justiça 

para a resolução de conflitos ou a realização de direitos está associada a atributos 

sociodemográficos ou a tipos de problemas enfrentados. 

De maneira geral, os tipos de problemas mais sérios relatados pelos 

entrevistados seguem descritos na tabela abaixo. 
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Vou mencionar alguns tipos de problemas que as pessoas costumam enfrentar e 
gostaria que você me dissesse, dentre esses, qual foi o mais sério que já enfrentou: 

Problemas % 

Família 24,86 

Vizinhança 11,71 

Relações de trabalho 15,43 

Pessoas com as quais fez negócio 6,46 

Empresas com as quais vez negócio 8,11 

Crime e violência 10,74 

Cobrança de impostos ou outros conflitos com o fisco 2,51 

Previdência, assistência social ou demandas por direitos sociais 8,57 

Trânsito 6,17 

Imóvel ou terra 2,91 

Criança e adolescente 1,26 

Violência de agentes do Estado 1,09 

Problemas com repartições ou empresas públicas 0,17 

Total (N=1.750) 100 
 

 

A análise de regressão multivariada5 demonstrou que, controlando-se pelos 

demais fatores sociodemográficos, conforme Anexo I, a probabilidade de os 

respondentes buscarem a justiça é maior nos casos criminais e menor nos casos 

envolvendo: “empresas com as quais fez negócio”, “cobrança de impostos ou outros 

conflitos com o fisco”, “vizinhança”, “pessoas com as quais já fez negócios”, ou 

“previdência, assistência social ou demandas por direitos sociais”. A tabela abaixo 

indica a magnitude dessa redução de probabilidade em relação a casos à categoria 

“família”, tomada como referência: 

 
 
 
 
 
 
                                                 
5 O modelo estimado foi o Logit. 
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Quem você procurou em primeiro lugar para resolver esse problema? 
Resposta: Justiça estatal (1) 

 Variáveis Impacto 

T
ip

os
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 m
ai

s 
gr

av
es

 e
nf

re
nt

ad
os

 Família — 

Vizinhança -26,6** 

Relações de trabalho -6,5 

Pessoas com as quais fez negócio -25,8** 

Empresas com as quais vez negócio -36,7** 

Crime e violência 10,1** 

Cobrança de impostos ou outros conflitos com o fisco -33,4** 

Previdência, assistência social ou demandas por direitos sociais -20,5** 

Trânsito -7,2 

Imóvel ou terra -4,6 

Criança e adolescente -16,2 

Violência de agentes do Estado -6,4 

Problemas com repartições ou empresas públicas -4,1 

(1) Em coerência com pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa, duas decisões foram tomadas 
nesta análise. Primeiro, utilizar a expressão “justiça estatal” para precisar melhor o campo da pesquisa, 
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. Depois, agregar as respostas correspondentes 
aos vários segmentos do sistema de justiça, quais sejam: Judiciário, Ministério Público, Advogados, 
Defensores Públicos e Polícia Judiciária. A idéia é que todas essas autoridades representam canais oficiais 
para a resolução de conflitos e a realização de direitos. 

Impacto: mudança na probabilidade de buscar a justiça, medida em pontos percentuais. 

(—): categoria de referência para cálculo das mudanças na probabilidade. 

N=1.701. Mudanças na probabilidade estatisticamente significativas aos níveis de 10 e 5% estão 
acompanhadas, respectivamente, dos sinais * e **. 

 
Há muito se sabe que a justiça nem sempre é acionada pelos cidadãos para 

resolver todos os conflitos6. Estes achados fazem emergir questões importantes para a 

reflexão sobre como esse fenômeno ocorre no caso brasileiro. O que leva os 

entrevistados a qualificarem determinadas situações como “problemas graves” e outras 

não? Não seria a educação em direitos uma medida necessária para ampliar a 

consciência de violação em casos como de relações de trabalho ou contratos, os quais 

apresentam números modestos para uma sociedade que se torna cada vez mais 

complexa, como a brasileira? 

                                                 
6 Ver, nesse sentido, a idéia de uma “pirâmide de litigiosidade”, defendida por SANTOS, B. et al. Os 
tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: Afrontamento, 1996. 
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Da mesma forma, é possível perguntar: porque alguns tipos de problema são 

mais conducentes à justiça que outros? O que explica que, diante de algumas situações 

típicas, os cidadãos sistematicamente não recorram à justiça? Questões de mera 

conveniência pessoal, como é natural de ocorrer numa briga de vizinhos, ou 

desconfiança acerca da capacidade do sistema de justiça de conhecer, processar e 

decidir os conflitos? Infelizmente os dados apenas levantam essas questões, convidando 

futuras investigações que cruzem mais diretamente a percepção e as atitudes dos 

cidadãos em relação à justiça. 

 

5. Considerações Finais 

Explorando um novo conjunto de dados oriundos da pesquisa SIPS Justiça, este 

texto se debruçou sobre três questões: i) a imagem pública da justiça perante os 

cidadãos, agora vista pela avaliação destes acerca dos diferentes segmentos 

constitutivos daquela – Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, 

Advocacia e Polícia Judiciária; ii)  a distribuição das percepções sobre a justiça entre os 

vários segmentos da sociedade brasileira, agora analisada pelo cruzamento entre a 

avaliação de dimensões específicas – rapidez; acesso; custo; decisões justas; 

honestidade; e imparcialidade –, atributos sociodemográficos e o fato de o respondente 

ser ou já ter sido autor de ação; e iii)  os hábitos de justiciabilidade dos respondentes, em 

função de seus atributos sociodemográficos e dos principais problemas por eles 

enfrentados. 

 A análise da imagem pública das instituições da justiça sugere que, na avaliação 

dos entrevistados, a investigação policial nos estados e no DF é um ponto bastante 

crítico no sistema. A análise da distribuição socioespacial das percepções sociais sobre 

a justiça sugere que a visão crítica que marcou o relatório anterior é mesmo 

generalizada na amostra da pesquisa SIPS Justiça, com exceções associadas apenas a 

região e ao fato de o respondente já ter sido autor de ação na justiça – sendo que esta 

última impacta negativamente a avaliação de várias dimensões. Já a análise de hábitos 

de justiciabilidade mostra algumas diferenças preliminares por região e por tipo de 

problema enfrentado, as quais confirmam teses canônicas da sociologia jurídica, mas 

demandam pesquisas de maior fôlego. 
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Nesse sentido, é preciso levar em conta que todos os resultados do SIPS se 

situam no plano da percepção, devendo ser complementados por pesquisas quantitativas 

ou qualitativas que conectem percepções e atitudes e ajudem a formar um quadro 

interpretativo mais sólido sobre como os cidadãos se relacionam com o sistema de 

justiça7.  

                                                 
7 O mesmo vale para o questionamento sobre os sentidos da reforma e da modernização da justiça, que 
emerge imediatamente de um projeto como o SIPS. Melhorar a percepção sobre “corrupção e 
impunidade” e promover a qualidade na oferta da justiça são dois desafios nítidos na análise dos dados 
antes apresentados. Mas entender as condições e possibilidades de fazê-los requer esforços distintos de 
pesquisa, mais voltados a entender a política da justiça – atores, interesses e ambientes institucionais nos 
quais os caminhos da justiça são desenhados. Uma iniciativa exemplar nesse sentido é de ALMEIDA, F. 
N. A nobreza togada: as elites jurídicas e política da justiça no Brasil. Tese de doutoramento em ciência 
política. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2010. 
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Anexo I 

Impacto de variáveis sociodemográficas na procura pela justiça estatal para a solução de 
conflitos, controlando-se pelos tipos de problemas graves enfrentados pelos 

respondentes. 

Quem você procurou em primeiro lugar para resolver esse problema? 
Resposta: Justiça estatal (1) 

 Variáveis Impacto 

R
eg

iã
o 

Sul — 

Sudeste -3,4 

Centro Oeste -15,7** 

Nordeste -5,1 

Norte -24,1** 

S
ex

o Masculino — 

Feminino 5,6** 

E
sc

ol
ar

id
ad

e Analfabeto a 5° ano do Fundamental — 

6°ano a 9° ano do Fundamental 6,6* 

Médio completo ou incompleto -1,6 

Superior incompleto a pós-graduação 0,8 

R
aç

a/
E

tn
ia

 Branca — 

Preta/negra 1,4 

Amarela -15,9** 

Parda/morena -2,2 

R
en

da
 

Até 2 salários — 

De 2 a 5 salários 1,3 

De 5 a 10 salários 3,9 

De 10 a 20 salários 9,7* 

Mais de 20 salários 13,7* 

Id
ad

e 

18 a 24 anos — 

25 a 34 anos 12,7** 

35 a 44 anos 15,7** 

45 a 54 anos 22,9** 

55 a 64 anos 17,3** 

65 anos ou mais 23,3** 

(1) Em coerência com pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa, duas decisões 
foram tomadas nesta análise. Primeiro, utilizar a expressão “justiça estatal” para 
precisar melhor o campo da pesquisa, 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. Depois, agregar as respostas 
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correspondentes aos vários segmentos do sistema de justiça, quais sejam: Judiciário, 
Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e Polícia Judiciária. A idéia é que 
todas essas autoridades representam canais oficiais para a resolução de conflitos e a 
realização de direitos. 

Impacto: mudança na probabilidade de buscar a justiça, medida em pontos percentuais. 

(—): categoria de referência para cálculo das mudanças na probabilidade. 

N=1.701. Mudanças na probabilidade estatisticamente significativas aos níveis de 10 e 
5% estão acompanhadas, respectivamente, dos sinais * e **.  
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