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Colega: 

Tenho a honra de encaminhar ao ilustre colega a Pesquisa Qualitativa sobre a 
Imagem do Poder Judiciário, realizadapelo IBOPEpara aAMB no ültimo rnês de marco. 

A iniciativa foi motivada pelo reconhecimento de que o Judicidrio passou a ocupar posicão 
central no debate sobre as instituicöes brasileiras, especialmentepor conta das reformas de Estado 
em trarnitação no Congresso Nacional. Sendo pauta principal no debate püblico que se instalou, é 
essencial ter a mao dados cientficarnente coletados a respeito do que efetivarnenteprepondera na 
opiniaopüblica a respeito desse Poder e dos que o integram. 

Optamospela contratação, aprincIpio, de umapesquisa qualitativa, porque essa técnicapermite, 
ao incentivar deforma isenta o debate e as discussöes no âmbito dos diversos segmentos que repre-
sentarn, estatisticarnente, apopulacao brasileira, conhecer corn profundidade e amplitude opensa-
mento médio dos cidadäos a respeito dos juIzes, da estrutura judicidria, das suas qualidades e 
defeitos. 

Corn isso, a AMB dii mais urn passo no sentido de consolidar uma poiltica sólida de comunica-
çdo do Judicidrio corn a sociedade, que ndo se permite nos dias atuais seja cakada ainda no 
empirismo e que serd tanto mais eflcaz quanto major seja o engajamento das associacoes regionais 
e de cada magistrado em sua base de atuacdo. 

o resultado dapesquisa revela aspectos negativos relativamente ao sisternajudicidrio, mas cha-
ma atencdo o fato de que boa parte ckles tern como causa profunda desinforrnacdo, ou conheci-
rnento absolutarnente distorcido acerca da estrutura judicial, do sistema processual e da própria 
organizacdo do Estado. Tornarn-se compreensIveis, portanto, ndo so afacilidade que os interessados 
em aprofundar essas distorcoes encontram na grande mIdia, corno aprópria receptividade dada a 
propostas tic/as corno verdadeiros mitos, corno sümula vinculante e controle externo, cujo efeito 
negativo a independência judicial resta desconhecido. 

E relevante, ainda, a constatacão quase unânime da dernora na tramitaçdo dos processos e, 
também, o conceito extensarnente arraigado da existência de corrupcao generalizada no árnbito do 
servicopüblico, inclusive noJudicidrio. 

Por outro lado, alérn do positivo conceito de que goza aJustica Eleitoral - coincidentemente o 
ramo do PoderJudicicIrio que mais e meihor tern-se cornunicado corn a sociedade - releva notar 
que a imagem dojuiz encontra-se signficativarnentepreservada, o que reforca a conviccao de que 
existe espacopara o desenvolvimento de urnapolItica afirmativa de cornunicacao. 

o trabalho é interessante e merece ser lido corn atencdo. Trata-se de urna importanteferramen-
ta de suportepara estudos e debates, inclusive corn aparticipacao deprofissionais de outras dreas. 
Corn isso, a magistratura estard apta a, em conjunto, adotar medic/as para reverter os aspectos 
desfavordveis constatados. 

Cordiais saudacoes, 

C/audio Baldino Made! 
Presidente 
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Metodologia 

o objetivo geral deste projeto foi promover uma medida inicial ("ponto zero") 
sobre a imagem do Poder iudiciário Brasileiro, identiticando os prindpais ele-
mentos que contribuem para a formacao desta imagem, a tim de subsidiar o 
planejamento de açOes institucionais de comunicacão para atualizacao do perfil 
desta instituição perante a sociedade brasileira. 

A metodologia foi a qualitativa, através da técnica de DiscussOes em Grupo, por 
prestar-se a levantamentos de atitudes e de comportamento, permitindo a percep-
çao dos valores dos grupos sociais pesquisados, além de permitir o aprofundamento 
desejado e necessário para orientação do cliente nesse momento. 

Foram realizados 16 grupos de discussao nas cidades de São Paulo, Rio de 
ianeiro, Porto Alegre e Recite, entre os dias 1 e 5 de marco de 2004. 

Durante as reuniOes foram utilizadas técnicas projetivas como "El", "associaçao 
com animais", e "personiticacão" do Poder Judiciário, (aplicados na ordem 
descrita) para tacilitar o posicionamento do pUblico pesquisado. 

C•..Y!.:) !KAO 	GRUPOS 

02 misto AB+eCD 16a24 São Paulo 

02 misto AB+ e CD 35 a 50 São Paulo 

02 misto AB+eCD 16a24 Rio deJaneiro 

02 rnisto AB+ e CD 35 a 50 Rio de Janeiro 

02 misto AB+ e CD 16 a 24 Recife 

02 misto AB+ e CD 35 a 50 Recife 

02 misto AB+ e CD 16 a 24 Porto Alegre 

02 misto AB+ e CD 35 a 50 PortoAlegre 

Jnu'gem c/u Pocler/,idiciário 
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Clima Geral 

Predomina, na major parte dos part jcjpantes de todos os segmentos abrangjdos 
pela pesqusa, um sentjmento de otjmjsmo moderado. 

Os grupos reconhecem que o BrasH passa p or um momento de djficuldades, 
ajnda sob os efejtos negativos de uma crise que vem de mujtos anos. 

Apesar dessa crjse e dos poucos resultados obtjdos ate agora pelo atual gover-
no, a maiorja acredjta que o Presjdente Lula dedjcou o prjmejro ano de seu 
mandato a "arrumar a casa" e que, a partr de agora, serão tomadas med jdas 
para que o pals avance. 

O otjmjsmo se apOia em alguns pontos básjcos: o fato de Lula ser "um homem 
do povo", conhecedor das djfjculdades da populacao e determjnado a enfrentá-
las; os resultados postivos alcancados em alguns setores como o crescjmento 
das exportacOes e do turjsmo, o desenvolvimento da agroindiistria e o aumento 
da confianca dos jnvestjdores estrangeros no pals; o fortalecjmento da posicao 
do pals no cenário mundial; o jncremento do combate a corrupcao. 

'jcI conieçou a meihora,: F mijito imporlante icr urn representan-
te do povo in Luia arrnou urn esquenia para que todos se ajudern, 
para que todos tenharn interesse em desenvoiver o pals." (Jovem, 
CD, Rio dejaneiro) 

Na minha drea, de turismo receptivo, o ano passadofol urn ano 
rnaraviihoso. E este ano ainda vai ser me/hor.. Lu/a estd viajando 
pt-ira abrir mercados, atrair negócios part-i opals." (Adulto, AB+, 
Rio dejaneiro) 

'2004 é refiexo de 2003.  Segundo os economistas, no segundo 
sernestre o crescirnento serd de 10 a 15%" (Adulto, AB+, Recf) 

"Op(ls dernorciprd crescer Em 8 anos depresidência, c/c tern que 
abrir o rnercado externo e o Brasil estd crescendo em tudo, expor-
ta came, frango, tudo." (Jovern,  AB+, São Paulo) 

"0 Lu/a td ai meihorando a irnagern da gente idfora, que ci gente 
não tinha. Estão chegando os investidores de idfora também para 
investir aqui. Aqui dentro aospoucos estão tentando dar urn jeito, 
mas não efdcii não." (Ac/u/to, CD, São Paulo) 

JiiiII°C/ii (lo P()dClJlIdiCihiiio) 
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PercepcOes e Expectativas Por outro lado, ha os que se dizern totalmente insatis-
feitos corn a atual situação do pals. E, embora nao seja predorninante entre os 
participantes, ha urn clirna de irnpaciencia e frustracao corn o governo federal. 

Alérn de poucos avanços obtidos ate agora, o governo Lula tern representado, 
segundo os grupos, urna continuidade indesejada ern relacao ao governo anterior. 

As principais areas de insatisfacao atual e que gerarn expectativas relevantes de 
rnelhoria são o desernprego, a educacao e a sade. Outras questOes rnenos 
especIficas, rnas que preocuparn sobrernaneira o p(iblico, são a violência e a 
corrupcao, irnpregnada ern todas as esferas. 

Para os rnais insatisfeitos, "Lula viaja rnuito e governa pouco", e ern rnais de urn 
ano de governo nada rnudou. Alérn disso, para eles, não se sabe bern quern de 
fato governa o Brasil. 

E rnuito forte nos grupos o sentirnento de que cabe a todos, poder püblico e 
sociedade civil, trabaihar para a rnelhoria do pals. 

Mas nurn cenário de desencanto corn o poder püblico ern geral, a rnobilizacao e 
participacao da populacão, bern corno da iniciativa privada,através dos ernpresã-
rios, adquirern, na percepcão dos participantes, caráter fundarnental na condu-
ção do pals para urn futuro rnelhor. 

o papel da irnprensa tarnbérn e visto corno fundarnental neste cenário. Os partici-
pantes afirrnarn que nos ültirnos ternpos, no Brasil, os escândalos tern recebido urna 
cobertura rnais acirrada, (independente do rnérito de credibilidade ou não dos 
veiculos) que tern exercido irnportante pressão para rnoralizacao das instituiçOes. 

Ressaltarn que, apesar de ainda existir rnuita irnpunidade, a prisao e cassação de 
ocupantes de cargos de alto escalão, o desrnonte de quadrilhas e grupos de 
poderosos crirninosos tern sido rnais intensa. 

Irnagern do PoderJudicicirio LIJI11. 
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Embora todos saibam que a organizacao polItico-administrativa do Brasil se 
fundamente nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, esse conhecirnento 
é superficial. Em todos os grupos as informaçOes a respeito dos Três Poderes são 
lirnitadas e incompletas, revelando uma percepcao 

bastante confusa, mais evidente entre jovens das classes C e D. 

No geral os grupos pesquisados estão mais farniliarizados corn os poderes Exe-
cutivo e Legislativo do que corn o Poder Judiciário, parecendo conhecer urn 
pouco rnais o papel e as principais funcOes dos dois primeiros. 

Mesrno nos grupos AB nota-se urna grande confusão quanto o papel de cada 
poder. Sobre isso, sabe-se apenas o bãsico: o Legislativo faz as leis; o Executivo 
governa, "curnprindo ou não" as leis; o iudiciário faz corn que elas sejarn curn-
pridas. A confusao rnais visIvel ocorre na percepçao do 

poder de poilcia, freqUenternente atribuldo ao Poder Judiciário. 

De rnodo geral os entrevistados considerarn que ha urn equilIbrio entre os 
Poderes, pelo rnenos em teoria, e que esse equilIbrio e desejavel e necessãrio 
para o born funcionarnento da Nacão. 

Na prática, porern, na percepcão dos entrevistados, os interesses pessoais ou de 
grupos, a arnbicao, as fraquezas do ser hurnano e a corrupcao interferem nega-
tivarnente e distorcem o born sentido que se espera dessa estrutura de poder. 

Observa-se em todos os grupos urna dificuldade para descrever e cornentar o 
relacionamento entre os Poderes. Nesse relacionarnento, o Executivo e o 
Legislativo teriarn urna ação prO-ativa, enquanto que o Judiciário teria urn corn-
portamento reativo, seria urna especie de regularizador da açao dos outros dois 
poderes, contendo seus excessos e irnpedindo-os de transgredir as leis. 

"Os Poderes são independentes, mas estão todos ligados uns 
corn os outros. E o rnelhor sistema que existe no Mundo. Se 
funciona bern, é outra coisa. Onde existe o hornem existe a 
corrupcao. Ate noJudicicirio, que deveria ser irnparcial, existe 
a corrupçao." (Jovern,  AB+, Rio dejaneiro) 

"Corn essa organizaçdo hd mais equiiIbrio. Urn depende do 
outro parafuncionar, para aprovar as leis, para poder atuar." 

Iniagein (10 PoderJudic/drio 
AssocAcAo DOS 

MAGISTRADOS 
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(' (lu/to, CD, Rio dejaneiro) 
"Os trés estão interligados. OJudicidrio estuda se a iei pode ser 
aplicada, o executivo executa... Urn faz a id, mas se o outro 
näo aproval a lei volta para ser modficada e, então, ser apro-
vada. (Aduito, CD, Rio dejaneiro) 

"OJudicidrio é o mais independente deles. Os outms dois tern 
interdependência e ojudicidrio näo depende de nada. Eles 
determinam o sen saidrio, independente do Presidente da 
Repüblica aprovar on näo ". (Adulto, CD, Porto Alegre) 

"Isso é urn crime doloso ... pro judicidrio. Nossas leis tern que ter 
iirna niodficaçdo muito grande. 0 rnenoi; por exemplo, porque 
ele Mo pode responder por urn crime.. Onde é que Ui aJàlha 
disso?" (i4dnito, AB+, Recifr) 

A questao da prevalência ou nao de urn dos Poderes sobre os dernais divide 
opiniOes. Na percepcao de alguns o poder e relativo de acordo corn as circuns-
tâncias e corn os envoividos, sendo o poderio econOrnico o fiel da balanca. 
Assirn, depende de corno as coisas são conduzidas, do jogo de interesses e de 
quern são os beneficiados ern cada situação. 

Os grupos do Rio, porern identificarn o iudiciário corno o rnais forte, detentor 
de urn poder absoluto e incontestável e que, por nao sofrer interferência, tern a 
capacidade de influir decisivarnente na transformacao da sociedade, para o 
meihor ou para o pior. 

Porérn, do ponto de vista da governabilidade do pals, das decisOes práticas, do dia-
a-dia do exercicio do podec os grupos apontarn o Executivo corno o mais forte. 

ATRIBuIc6E5 DOS TRÉS PODERES: 

P Governar o pals; 
P Fazer cumprir as Ieis/ 

Elaborar as leis, Executar as leis; 

P Colocar em prãtica as 
Atualizar as leis/ fazer Manter a ordem; 

leis! Executar as leis; 
emendas; 

P Emitir medidas 
Ser imparcial; 

Representar interesses 
provisOrias; 

dos eleitores, Fiscalizar os demais 

Fiscalizar os demais 
poderes; 

poderes ; 
P Fiscalizar os demais 

poderes; Regular acOes do 

P Nomear ministros para 
Executivo e Legislativo; 

cargos importantes. 
Representar 

P Poder de polIcia. 

Iinaç'em do Podei Judiciai io LiJi! 
MAGISTRADOS 
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"Opoder dos trêspoderes é o mesmo, o que define é que em deter -
minadas situaçöes quem tiver inais dinheiro e poder de barganha 
e co?mpçaopode sair levando vantagem, entdo, tern maispoder 
quern tern mais dinheiro". (Adulto, AB+, Recfe) 

"OJudiciclrio é o rnais forte. E o ünicopoder que ndo sofre restri-
çöes. Ndo existe CPI, não existe inquéritopara cima doJudicidrio. 
E se tern algurna coisa, é abafado. Ndo existe controle externo." 
(Jovem, AB+, Rio dejaneim) 

"0 mais inportante é oJudicidrio. Porque ele tern opoder de 
reorganizar a sociedade, de retirar do nosso ineio queni nos estd 
prejudicando... OJudicidrio é manddo, é radical, mas tambérn é 
corrupto." (Adulto, AB+, Rio dejaneiro) 

"(0 executivo) é o que tern o poder de vetar orçamento, de 
direcionar as verbas. Tern rnaisforça do que quaiquer outro 
poder." (Jovern,  AB+, Rio dejaneiro) 

"Tern casos e casos, mas o presidente... a ultimapalavra seria a 
dele". (Aduito, CD, Porto Alegre) 

Jnugem do PoderJndicidrio 10 	AssoclAcAo DOS 
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Poder Judiciário 
Papel e importância 

bastante forte, em todos os grupos, a percepcao de que o Poder Judiciário tern 
corno funcao, e a cumpre, impor a ordem, a paz e urna certa tranquilidade ao pals. 

Ele impOe o respeito aos lirnites definidos pelas leis e garante que os direitos de 
todos sejam respeitados. Mesrno corn todas as crIticas feitas ao poder Judiciário 
no decorrer das discussOes, os participantes valorizam a sensaçao de terem urna 
instância superior a quern recorrer em caso de se sentirem injusticados. 

A inexistência do Poder Judiciário significaria o caos total, a "lei" do cada urn 
por si, corn os rnais fortes dorninando, explorando e destruindo os rnais fracos. 
Assirn, os grupos não imaginam urna sociedade funcionando sern ele. 

Nos grupos de classe C/D o Judiciário está rnuito ligado a idéia de penalizacao, 
sendo relativarnente forte o conceito de que a Justiça existe para irnpor penas, 
condenar os que cometern crimes ou que transgridem as leis. 

As leis constituem urn elo de Iigacao entre os Poderes. Assim, ernbora sabendo 
- na teoria - que as leis são elaboradas pelo Legislativo, falar sobre o Judiciário, 
os participantes fazern crIticas ao conteüdo das leis, corno se coubesse a este 
Ultirno rnodificá-Ias. 

Os limites quanto ao papel real do Judiciário não estão claros, e tendern a ser 
exagerados. 0 cidadão o associa diretarnente as questOes ligadas a seguranca 
püblica de tal forrna que, na mente de pessoas mais sirnples, agentes de polIcia, 
por exemplo, fazern parte do sisterna iudiciário. 

"0 Executivo representa o povo diretarnente. OJudicidriojd ndo. 
I urna instituicdofechada, não éo povo diretarnente. Por outm 
lado, é ele que dci o pontapé inicialpara tudo acontecer". 
Jovern, AB+, São Paulo) 

"E rnuito importante, porque é ele quernfaz manter a ordern, é a 
base de tudo quefazpara curnprir a lei. Punir osfora-da-lei". 
(Jovens, CD, Recife) 

"Se Mo existisse oJudicidrio, o Brasil iriaficar igual ao Haiti, 
cada urn iafazer o que quisesse... ninguérn poderia sair as ruas... 
seria urn china de guerra civil... ia ser o vandalismo total a anar-
quia." (Todos os grupos, Rio deJaneiro) 

Irnagein do PoderJudicitIrio Lii''l 13 
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"Ndo &lpara irnaginar o Bras/i sem o poderjudiciário, ruim coin 
ele, pior sern ele. E a quern se recorre numa necessidade". 
([ovens, CD, Recfe) 

"(OJudicidrio) precisariafazer revisdo nas ieis, elasjd estdo 
ultrapassadas". (lovem, CD, São Paulo) 

'Acho que apolIcia e os delegadosfazern parte doJudicicIrio ". 

([ovens, CD, Recfe) 

A imagem geral do iudiciário e, principalmente, de uma entidade poderosa e 
distante, fechada em si mesma e "estática" (antiquada, morosa, extremamente 
burocrática e de muito pouca mobilidade), sendo predominantemente negativa. 
A lentidão e o favorecimento dos mais ricos e poderosos sao Os sentimentos 
mais fortes e mais presentes em todos os grupos pesquisados. 

A Ientidão e atribulda ao caráter burocrático da iustiça que, segundo os entre-
vistados, permite uma série infindável de recursos e adiamentos, ao volume de 
processos para o reduzido nmero de juIzes, a estrutura arcaica (pouco 
informatizada) e a burocracia, exercida por "maus funcionários piliblicos". 

o favoredmento dos mais ricos e mais poderosos e outro defeito identificado 
pela maioria dos participantes dos grupos. E muito forte o conceito de que os 
mais ricos podem contratar meihores advogados e, assim, têm mais condicOes 
de ganhar as causas na justica. 

Segundo os participantes, ha, também, uma tendência "natural" de julgar a favor 
dos mais ricos, dos famosos, de proteger os poderosos, al incluIdo o Estado. 

E generalizado o sentimento da existência de corrupcao no iudiciãrio. 

Esse sentimento se origina, em parte, pela crença de que a corrupcao está 
instalada em todos os setores e atividades da vida brasileira e que não seria 
diferente no Judiciário. 

A despeito disso, grande parte dos participantes dos grupos afirma que a maio-
na dos juIzes e correta e equilibrada, procurando agir com imparcialidade. E 
que, fazer justica é a regra e não a exceçao. 

Alguns participantes lembram que e preciso coragem para tomar determinadas 
decisOes, e que a Justiça Brasileira tem dado demonstraçOes de possuir essa coragem. 

Nos grupos do Rio de Janeiro são citados casos como o da juiza Denise Frossard e 
os de sentencas que condenaram bandidos "famosos" e temidos pela populacao. 

Iniagein do Poth'r,/luIiciar/Q 
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As mencOes aos jovens juIzes são recorrentes e remetem a uma renovacao, que 
parece estar mudando a "cara" do Poder Judiciário. E, porem, uma questao 
controversa pois, se por urn lado representam a possibilidade de urn trabaiho 
mais correto e agil, por outro ha os que desconf jam da falta de "maturidade" 
destes juIzes para julgar certas questOes. 

Ha uma percepcao subjacente de que a atuação da imprensa funcjona, na 
prática, como uma forma de fiscalizacao externa do Judjcjárjo. Corn todas as 
ressalvas feitas a qualidade e ao formato de como a mIdja transrnite as notIcias, 
o fato e que, o que sai na imprensa sobre o Judjcjárjo de manejra enfática e 
sjstemãtica, e absorvjdo como verdade pela opjniao püblica. 

Garante a ordem 
na sociedade/os direitos; 

Dá seguranca/ conhianca 
ao cidadao; 

JuIzes competentes/juIzas 
honestas/ jovens profissionais; 

Proximidade corn o cidadao, 
apoio! solucao; 

Cassacao/Mandados de prisao; 

C ora gem; 

Poder; 

Soluciona conflitos. 

Morosa/lenta, pouco eficiente; 

B u rocrática; 

Corrupçao, fraudes, suborno; 

Desigualdade/ favorecirnento/parciahdade 
nos julgamentos/impunidade; 

Privilégios; 

Distante! inacessIvel; 

Abuso de poder; 

Desorganizacao administrativa; 

Falta de controle/ fiscalizacao; 

Estutura obsoleta. 

A conclusao, depois de confrontadas as qualidades corn os defejtos é a de que 
o judjcjárjo merece uma confiança relativa, "urn confjar desconfjando." 

Entre os que conf jam, a argumentacao se reduz a necessidade que tern de 
confjar "em alguma cojsa". Segundo eles, se nao tjverem como confjar sequer 
no Poder Judiciário estarão perdidos. 

Por outro lado, os que desconf jam dele apresentam razOes majs concretas do 
que emocjonais para justjfjcar suas descrencas, em geral, experiencias negativas 
(pessoais ou de conhecidos): seja em funcao de algum processo movjdo na 
justica, seja por causa do atendimento prestado por funcjonários da justica. 

A Just jca Elejtoral, do Trabaiho, de FamIlia e de Pequenas Causas são as rnajs 
conhecjdas e familiares ao publico pesqujsado. 

Ha uma visao favorável da iustiça Eleitoral, principalmente em funcao da 
informatizaçao, modern jdade, efjcjêncja e presenca na mIdja. 

A da Justiça do Trabaiho e positiva se encarada como "algo que funcjona", mas 
comprometjda pela demora e burocracia no andamento dos processos. 
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A Vara de FamIlia e lembrada de forma positiva, por conta do cumprirnento do 

pagamento de pensOes. 

A Justiça de Pequenas Causas, quando lembrada espontaneamente, sugere 
urna imagem positiva pela agilidade de decisOes. 

Solicitarnos aos participantes que associassern o nome de urn animal ao Poder 
Judiciário, depois entrassern em consenso para estabelecer qual o representante 
mais apropriado. 

A tendéncia geral nos grupos foi associar, principalmente, o Poder Judiciário a 
anirnais lentos, perigosos ou traicoeiros, rnas que de alguma forma revelam 
traços valorizados como: sabedoria, forca/poder, rnedo, amizade. 

A tartaruga foi o animal rnais vinculado ao Judiciário, precedida pelo leão e 
cachorro. Outros anirnais foram citados, rnas por urn ou outro grupo. 

A tabela a seguir mostra as associaçOes mais cornuns e consensuais que refle-
tern bern a irnagern que o püblico pesquisado faz do Judiciário. 
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TECNIcA PROJETIVA:SE 0 PODER FOSSE UM ANIMAL? 
Respostas ma/s cons/stentes entre os part/c/pan tes 

TARTARUGA 

LEAO 

CACHORRO 

RAPOSA  

Lenta, ca/ma, se esconde/protege no 
casco, vida longa, antiga, experiente, 
tem sabedoria. 

"E lenta, ndo sai do canto" 
(Jovern, C/B, Recfe) 
Wdo sai do lugar". (Adulto, C/B, POA) 
"Tartarugapassa ide/a de experiente, 
ela vive muitos anos". (Jovem. A/B, SP) 
"Dernora muito para chegar a uma 
dec/são ". (Adulto, C/D,Rio) 
"A tartaruga tern uma casca dura de 
protecao e é muitolenta. E é antiga 
tambérn... e quando é atacada, cia se 
recoihe efica aft na dela". (adulto, 
classeAB, Porto Alegre) 
"Demora muitopara chegar a uma 
dec/são ". (Aduito, C/B, Rio) 

Poderoso, imponente, perigoso, dá 
medo, autoridade, supremacia, força, 
cora gem. 

"Ledo, porque ele tern o poder de 
dorninar, masprecisa dos outros ao seu 
redor". (Adulto, A/B, Recfe) 
"Impoe a iei na selva" 
(Jovem. A/B, Rio) 

Amigo, companheiro, pode atacar, 
feroz, nem sempre se pode con liar. 

"Te dd conjianca, mas também pode te 
trair, dd medo". (Aduito, c/B, SP) 
"Ele earn/go, passapor bonzinho epode 
te apunhalarpeias costas". 
(Jovens, C/B, SP) 
"0 cachorro é amigo do homem, 56 que 
as vezes sepassapor bonzinho e dd 
umapunhaladapelas costas". 
(/ovem, classe CB, SP) 

Esperta, ágil quando tern interesse, 
perigosa. 

"Quando cia quer, cia sabe ser rápida e 
devora as galinhas" (Jovem, A/B, Recfe) 
"Porque é esperta, sabe todos os 
aspectos de como agir, é dgil. Eo ünico 
animal menos conjidvelpossIvel (deu 
ênfase)" (Aduito, A/B, Recfe) 
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Tern visão, é observadora, atenta, 
traiçoeira. 

CORUJA 	 "Sabe de tudo, Vê longe tudo o que estd 
acontecendo." Uovern A/B, Rio) 
"Pela capacidade de visdo. Sua cabeça 
gira em 360°. (Adulto. A/B, Rio) 

Trabaiha na surdina, esperto, dod!, 
cornpanheiro, observador, traiçoeiro, 

GAT', 	
engana, arranha, não dá para con liar. 

"Nunca se sabe o que vai acontecer 
Qual vai ser a decisdo dojuiz." 
(Adulto, C/D,Rio) 

ELEFANTE 

JUMENTO 

AGUIA 

Tamanho, poder, grandeza, mas sern 
forca para agir. Nunca esquece. 
Moroso. 

'Torque égrande e manso, tern urna 
baita memória, nao esquece de nada" 
(A dii Ito, A/B, SF) 
"Pelopodei: por sergrande, nessa 
grandeza td o lado positivo, mas é 
pesado, sernforcapra agir..." 
(Adulto, A/B, SF) 
"Ao mesrno tempo que te transporta 
numa boa, te defende dos tigres da 
savana" (Adulto, A/B, SP) 

Trabaihador, forte, inteligente, mas 
quando emperra... 

"Leis boas existern, sofaltarn ser bern-
direcionadas... mas ele (o poder 
Judicidrio) empaca, corno umjurnento 
pra aplicd-las. Se a lei for hem-
direcionada elafunciona. E é urn 
animal trabaihador". 
(Adulto, A/B, Recfe) 

Visão ampla, poder de dominar o seu 
territOrio corn agilidade (se quiser). 

'Ela tern o seu território, domina ele, se 
outra dguia i'irela é veloz. A dguia, 
quando ela quer caçar, sonzos presas, 
cornopessoas, ela tern umpoderporque 
ela tern urn território que cobre epode 
estraçalhar....(Adulto, CD, Recfe) 
"Sabe de tudo, ye de longe tudo o que 
está acontecendo ". (Adulto. A/B, Rio) 
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Outras respostas: 
I -I 

COBRA 

HIPOPÔTAMO 

ANTA 

PREGUIA 

LOBO 

ZEBRA 

PORCO 

TUBARAO 

CAMALEAO 

BURRO/CAVALO 

GIRAFA 

LESMA 

Traicoeira. 
"Cobra: porque é traiçoeira, não sepode 
conjiar". (lovern, A/B, Recfe) 
'Pensei na cobra, dd o bote quando rnenos 
se espera 

Forte e inoperante. Denso, escuro, 
devagar, vive escondido. 

"Eu botei urn leão, mas mudeipara o 
hipopótarnoporque ele egrande, mas nern 
sempre eficaz". (Jovem, C/D, RE) 

Toma decisäes erradas. 
'Urna anta - torna algumas decisöes 
burras' (Adulto, A/B, Recfe) 

Lento, so sal quando quer ou precisa. 

Acata, executa. 

Esperança, que tudo mude. 

Vive na sujeira. 

Irnp!acável, destruidor, poderoso. 

Instável, muda de acordo corn a 
situação. 

Empaca. 

Gigante e distante. 

Deixa rastro. 

A irnagern do Judiciário corn traços de corrupcao (na verdade alguns ju(zes) e 
atenuada ou mesmo desaparece quando a pesquisa pede que se personifique o 
Poder (técnica de personificacao). 

Os resultados são rnuito serneihantes entre os grupos. Corn pequenas variaçOes: 

"0 Judiciário e urn hornern, corn idade entre 40 e 60 anos, vestido de terno 
escuro, de boa aparencia, cabe!os grisaihos. Urna pessoa de respeito, de condu-
ta Integra, honesta, inteligente, culta. Lê rnuito, ouve rnüsica clássica, Opera ou 
MPB. Gosta de jogar tënis, ou golfe." 
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Também nesse ponto, a pesquisa constata que o conhecimento a respeito do 
iudiciário e relativamente limitado e superficial. 

Todos os profissionais direta ou indiretamente associados a Lei tendem a ser 
associados ao iudiciário (principalmente nos grupos menos informados: classe CD 
e os jovens - mas nao 56 eles): policiais, funcionários de cartórios, advogados. 

Os grupos sabem que a Justiça opera através de Tribunais, existentes em cada 
Estado, e de que ha uma hierarquia entre eles, estando o Supremo Tribunal 
Federal acima de todos como ültima instância. E que o Judiciãrio e dividido em 
setores, havendo a justica do Trabalho, a Criminal, a de famIlia etc. 

Os profissionais mais citados nos grupos são os juIzes, desembargadores e 
promotores, seguidos pelos oficlais de justica e demais funcionários administra-
tivos, estes ültimos associados pelos participantes (sobretudo nas classes CD) a 
experiencias de mauatendimento. 

Sabe-se que os cargos mais elevados (desembargador, juiz, promotor) deman-
dam formacao superior em Direito; para os cargos de oficiais de justica e exigido 
nIvel médio de escolaridade. Os participantes dizem ainda que o de 
desembargador e o 'top' da carreira, mas não sabem bem o seu papel. 

'14 gente tern poiwa informação sobre isso. Podeuia i'oltar a niaté-
na de OSPB nas escolaspara que aspessoasficassern ,nais infor-
madas. (Adulto, CD, Rio dejaneiro) 

urna estrutura meio cornplicadinhci, a gente ndo tern tanta 
inforinacdo não!" (Adulto, AB+, São Paulo) 

"Ultirnainente é so escândalo e corrupçao envolvendo ojudicidrio, 
desde a delegacia ate ojuiz". (Adulto, AB+, São Paulo) 

"A gente acha que os advogadosfazern parte do poderjudicidrio, 
rnas nãofazern ". (Jovein, AB+, Rec?fe) 

"E composto porjuIzes, prornotores, advogados ejüni". (Jovern, 
CD, Recfe) "Ministério daJustiça, Suprerno Tribunal deJustiça, 
desembargadores. . .a hierarquia dessaJbrrna... ". (Ac/u/to. CD, 
Recfe) "0 desembargador é urn cargo acima dojuiz. E o reon-
sável pc/a parte administrativa.. 0 desembargador é o iiltirno a 
dar a sentença, no Suprerno Tribunal Federal." 
(Adulto, CD, Rio de Janeiro) 
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Se a irnagern do Poder iudiciário como urn todo traz referências predorninante-
rnente negativas, o rnesmo nao ocorre quando se fala especificarnente do juIzes. 

Nos grupos, a idéia que se faz do iuiz é adrnirável: urna pessoa séria e inteligen-

te, que estuda e trabaiha rnuito. 

Ern geral, a caracterIstica principal da irnagern que transmitem e o grande poder 
que detêrn sobre as pessoas cornuns. Assirn, ao rnesrno ternpo ern que se acre-
dita que sua funcao seja "vital" para o funcionamento da sociedade, despertan-
do sentirnentos de respeito e admiraçao, o poder que Ihe e atribuldo tarnbérn 
gera rnedo e desconfiança ("se eu precisar, o que vai rne acontecer?"). 

Se de urn lado a irnagem geral e favorável, ha tarnbérn sinais negativos no 
tocante a atitudes indevidas (arnplamente expostas pela rnIdia), relacionadas a 
questOes como impunidade, parcialidade e corrupcao. 

Alérn disso, o simples conhecimento de que ocorrern discordâncias entre deci-
sOes de juizes nurn rnesmo caso (a diversidade de interpretacOes que a lei per-
rnite), parece aos participantes como "incoeréncia", abalando a confianca do 
püblico rnenos informado sobre a Justica em geral (jovens de classe CD). 

Finalmente, outro aspecto desfavorável na percepcao dos participantes, é a 
enorme distância que existe entre o juiz e o püblico. 

A percepcao de existência de corrupcao entre juizes e alirnentada pela interpre-
tacao de que deterrninadas sentenças, em processos que envolvarn os prOprios 
juIzes ou seus conhecidos, ou que digam respeito a pessoas farnosas e podero-
sas, são suspeitas de favorecimento. 

Favorecirnento que seria obtido através de suborno. E, ainda, o noticiário sobre 
casos de corrupcão envolvendo mernbros do judiciário. 

Entretanto, para os grupos, apenas urna parte do Judiciário seria corrupta. 
Comparada corn outras categorias profissionais, a categoria 

dos juIzes tern rnelhor avaliação. Os juIzes são rnenos corruptos que os politicos, 
que os advogados, fiscais e policiais. 

A rotina e rnais irnaginada do que propriamente conhecida: ler, analisar e julgar 
processos no fOrum, ouvir pessoas, realizar audiências, assinar docurnentos. 

Dependendo do ernpenho profissional irnaginado, para algumas pessoas, o juiz teria 
tantos processos para ler que ate levaria trabalho para casa; para outras, o prOprio juiz 
não lena os processos e, sim, urn resumo preparado por seus assessores. 

Jinagern do PoderJudic/ório 
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o salário de urn juiz e considerado alto (consenso), o que se justifica pelo estu-
do e pela dedicacao necessários, assim como pela responsabilidade do cargo, e, 
ainda,como forma de prevenir corrupcao. 

Ha os que discordam destes argumentos, e ponderam que, levando-se em 

conta a situacao salarial brasileira, os juIzes são extremamente privilegiados. 

Os participantes nao sabem ao certo quanto tempo urn juiz tern de férias. 

Porém, imagina-se que, levando em conta os recessos, o perIodo de férias de 
urn juiz ultrapassa o do trabalhador comum, gerando criticas. 

De urn rnodo geral, as vantagens de ser juiz sao, além do born salário, a estabili-

dade, "o respeito da sociedade", uma boa aposentadoria, além de outras rega-

has. Corno desvantagens estão o risco que correm, o stress a que estão subme-
tidos, os problemas de consciência, o peso da responsabilidade. 

VAIUTAGEIIIS E DESVATAGENS EM SER JUIZ 

Salário alto; 

Estabilidade no cargo; 

Status/respeito social; 

Poder de influencia; 

Autoridade; 

Férias, recesso; 

Mordomias/acessos facihitados 

Detém o conhecimento/ 
informaçao; 

Aposentadoria integral. 

Stress profissional: excesso de 
trabalho/ pressao 

Muita responsabilidade (decide a 
vida das pessoas); 

Risco/ameaças - insegurança 
para si e para a famuhia; 

Subornos/tentaçao; 

Isolamento - vida social regrada e 
restrita (desvantagem para quem 
gosta de vida social agitada); 

Precariedade do local trabalho 
(estrutura fIsica arcaica); 

Perda da privacidade. 
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"Nossa, é nzuito estudo, muita leitura, muito conhecimento. Ele 
teve que estudar muito pra chegar id!" (Adulto, AB+, Porto Alegre) 

"Devem estudarpra caramba pra saber comojulgar! Eu acho que 
a coisa que eiesfazern mais é let; ate levam servico para casa..." 
(Jovem, AB+, PoroAlegre) 

"Acho que o cotidiano de urn juiz deve ser exaustivo, cansativo, 
eles trabalharn muito ". (lovem, ('B, Recfe) 

"E muita responsabiiidade, muito peso. Ele sabe que pode estar 
mudando a vida de umapessoa." ('Aduito, AB+, Rio dejaneiro) 

urn risco. Dc vez em quando a gente ye a notIcia de umjuiz 
assassinado, por que contrariou os interesses de alguém." 
([oveni, CD, Rio dejaneiro) 

"Umfaz unia coisa e outmfaz outra... Urn mandou pagar e o 
outro não. I7endeu os hens e ndofoi passado para as fain Ilias que 
deveriam receber". (fovem, CD, São Paulo) 

"A corrupção estd em todo lugar, ate naJustica. Tern juiz que 
aceita suborno para dar urna senten(afavorcivel." 
(fovem, CD, Rio dejaneiro) 
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A questao da reforma do iudiciãrio e a proposta de controle externo nao são de 
conhecimento de todo o pUblico pesquisado. Os grupos AB estão mak informa-
dos neste sentido, porem tern uma noçao muito vaga do que se pretende de 
fato. 

A grande maioria ja ouviu falar do projeto de reforma do Judiciário e se mani-
festa a seu favor, embora nao conheca seus objetivos práticos. 

Os grupos pensam que a reforma sugere a possibilidade de correçao das defid-
éncias do sistema, modernizando a justica, diminuindo as instâncias, encoihen-
do os prazos para os recursos e apelacOes, e informatizando todo o apareiho. 
Por outro lado, o pouco conhecimento em relaçao a estrutura e funcionamento 
atuais, compromete a avaliacao da proposta. 

O controle externo parece - em princIpio - urna iniciativa positiva, já que a visão 
que tern do Judiciário e de "uma caixa-preta", inacessIvel a populacao e a 
todos. Os entrevistados argurnentam que o poder absoluto e incontestável 
ajuda a corrupcao e o favorecimento, e que os demais poderes são controlados, 
não havendo motivo para que o Judiciário seja privilegiado. 

Neste sentido, imaginarn que o controle possibilitaria, por exemplo, a agilizacao 
dos processos e a prestacao de contas quanto as verbas repassadas. No tocante 
a atuação dos juIzes, ha controvérsias: de urn lado, seria desejável "evitar falca-
truas", mas, de outro, ha preocupacOes quanto a preservacao de sua autono- 
mia ao julgar Os processos. 

Ao rnesmo tempo, a idéia do controle externo desperta düvidas e incertezas 
entre os participantes: quem faria o controle? qual a participacão do povo? qua 
a interferência na atuaçao dos juIzes? E por quern ele seria fiscalizado? 

Faltarn esciarecimentos e nao ha consenso entre os participantes quanto a 
questao. Assirn, questionam sua conveniência argurnentando que seriarn rnais 
custos para os cofres publicos (para o contribuinte pagar), e rnais oportunidades 
para a corrupçao. 

E quem vai fiscalizar esse controle? F se houver corrupcao no controle, quern 
vai denunciar?" 

Imuigeni i/o PoderJndicidrio 
W 	ASSOCIAçA() DOS 

M AG ISTRA DO S 
B B A S I L E I B 0 S 



VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONTROLE 

• Apoio da opiniao püblica favoravel a deja; 
• Reducao da autonomia; 
• Sensacao de major democratizacao (acesso 

e fjscalizacao par parte da populacao); 
• Meihora a confiabiljdade no pals; 
• Controle dos gastos 
• Aumento da credibilidade/confianca. 

• Perda de autanamia do jujz; 
• Dificuldade para encontrar quem faria este cantrole; 
• Circulo viciaso: seria mais urn poder que par ser 

carnpasto par pessaas, tambérn seriam corruptIvel; 
ImpossIvel fiscalizar; 

• Mais gastas para cofres püblicas; 
• 'Nada vai mudar". 

"A gente ndo sabe cornofunciona. A gente deveria saber isso 
prirneiro, porque senão a gente vai achar que não fez nada. A 
gente deveria saber urn por urn os itens, o que é... A gente ndo 
conhece, ndo sabe o que deveria rnudar'. (Adulto, CD, São Paulo) 

"Todos os Poderes tern que ser supervisionados, controlados. E 
importante haver transparência para a sociedade." (Adulto, AB+, 
Rio dejaneiro) 

"Quando ojuizfaz algurna coisa errada, não recebe nenhurna 
punicao. Urn juiz encobre o outro." (Jovern, AB+, Rio deJaneiro) 

"Eu vejo que o poderJudicidrio tern rnuita autonornia, seria born 
que houvesse urnaforrna deflscaiizacao externa. Porque interna-
rnente são corporativos, como toda categoria tende a ser". 
(Aduito, AB+, Recfe) 

"Dirninuir a burocracia, acabar corn todas essas instáncias. Os 
processos dernorarn muito, tern rnuito recurso. Tern que bayer 
mais rapidez. ' (Adulto AB+, Rio dejaneiro) 

"Deveria ter urna rnaiorflscalizacao e urna prestacdo de contas 
do trabaiho deles tarnbérn... Deveria ser urn conselhoforrnado por 
vdrios setores, corn tirna particlacao popular". 
(Jovern, AB+, Porto Alegre) 
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Os grupos afirmam que o Poder Judiciário se coloca muito distante da socieda-
de. Para os participantes, ele nao se faz conhecer e nao dá satisfacOes ao cida-
dão. E forte o sentimento de que ele se mantém enclausurado nos Tribunais, 
nao se aproximando da populacao. 

Ao mesmo tempo, o baixo conhecimento em relação ao seu funcionamento, 
major nos segmentos CID, aumenta essa djstâncja, crjando um hjato mujto 
grande entre a importância que Ihe e credjtada pela populacao (seguranca P01 

ter a quem recorrer), e a sua pouca aplicabilidade prática, porque quando preci-
sam recorrer a Just jca, sentem-se frustrados pela lent jdão e parcialidade nas 
decisOes judiclais que, segundo afjrmam, benefjcjam os grupos corn poder 
politico e econômjco. 

As informacOes e a imagem formada sobre o Judiciário provem principalmente 
dos meios de comunicacao. Ao ressaltarem a importância da atuaçao da impren-
sa, fazern a ressalva de que muitas vezes as informacOes são envjesadas, ja que 
enfatizam escândalos, ressaltando comportamentos e situaçOes jnadequados e 
reprováveis (como, por exemplo, casos de corrupcao, de abuso de poder etc). 

As expectativas apontam para uma relacao aberta e transparente, que ofereca 
informacOes em linguagem clara e acessIvel, sobre a estrutura e o funcionarnen-
to, bern como sobre a atuacão - positiva - do Judiciário junto a Sociedade. Os 
mejos sugerjdos para tal seriam, principalmente, a TV e as escolas. 

"Eles se senteni siiper-Jiomens. E se sen/em acima de tudo, de 
todos os poderes". (Adulto, AB+, Porto Alegre) 

"Quanto mais transparentepra nós a gente ia se sentir mais 
seguro. E saber corno funciona para ter credibilidade, confianca". 
(Adulto, CD, São Paulo) 

"(A rela(ao) deveria ser aberta, que vocêpudesse ver o que des 
estdofazendo. Quantosjuizes tern para trabaihar e o que eles vão 
fazer corn aquilo. Eles não inostrarn esses nilmeros, quantos 
juIzes tern prajulgai a gente nao sabe nada". 
(Adulto, AB+, São Paulo) 

"Você vai no cartório, é mal recebido, te mandamficar esperando. 
Mas os advogados eles tratarn muito hem. E doutorpra 14 doutor 
pra cd... e a gentefica no canto, esperando, 
(Adulto, CD, Rio deJaneirq) 
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"A populacão tern que ter mais clareza, rnais conheciinento das 
leis, e ajusti(a devia ser mais aberta para todos". 
(Jovens, CD, Recfe) 

"Na T17, so as notIcias ruins chegarn pra gente. As boas, a gente 
ndo tern acesso ". (Aduito, CD, São Paulo) 

.. 

A campanha de televisão prestando esciarecirnentos sobre o Judiciário é lembra-

da apenas por parte dos grupos. 

Os que assistirarn aos cornerciais elogiarn a iniciativa e a forma didática corn 
que foi colocado o conteüdo (alguns ate reproduziarn as inforrnacOes no 
grupo de discussão), sobre a diferença entre o papel do prornotor, juiz (o 
exemplo do árbitro de futebol), o poder de poilcia corno sendo atribuicao do 

Poder Executivo etc. 

A carnpanha e muito bern recebida pelos que a virarn, que dizern ser necessãrio 
esse tipo de esciarecirnento. 

"Eles falam que a Poilcia não é do Poder Judiciário". 
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Em geral, o pUblico pesquisado revela baixo conhecimento e farniliaridade 
corn o Poder Judiciário. Sabe-se que é responsável pelo curnprimento das leis 
e, consequentemente, pela ordem na sociedade e por assegurar os direitos 
do cidadão. A partir disso, faltam informaçOes mais precisas e desenvolve-se 
urna imagem bastante particular. 

A irnagern do iudiciário e de uma "caixa preta", misteriosa, pouco 
acessIvel ao indivIduo comum e que contém segredos que apenas 
seres especiais (os juIzes) podem decodificar. 

As rnencOes a "tartaruga" e ao "leao" refletem os principais traços 
associados ao iudiciário e aos JuIzes: muito poder e autoridade, conheci-
mento, abstracao e rnistério, distanciarnento das pessoas comuns. Parece 
urn mundo a parte, tanto da sociedade quanto dos outros Poderes. 

Os sentirnentos gerados diante dessa percepcão são de respeito, rnas 
tarnbérn de inseguranca, desconfianca e ternoç intensificados quanto 
rnenos esclarecida e/ ou experiente for a pessoa - classe CD, jovem. 

• 0 Juiz é a principal figura e que representa o Judiciário perante o 
püblico, constituindo elernento fundamental para a credibilidade e a 
confianca no sistema. Desperta sentimentos de respeito e solidarie-
dade, ja que e visto como alguem poderoso, mas que trabalha rnuito 
e tern grande responsabilidade. 

• A marca da corrupcao, embora arraigada na irnagern da instituicao, 
não atinge a classe dos juIzes corno urn todo, nern a rnaioria dos 
p rofi ss ion a is. 

• A irnagern do Poder Judiciário na atualidade tende mais para o 
negativo em funcao basicamente dos seguintes aspectos mais 
deterrninantes: 

Os escândalos envolvendo Juizes Federais e altas cifras, tratados 
corn bastante ênfase na rndia; 

Experiências pessoais (ou de pessoas prOximas) negativas no que 
se refere a lentidão, burocracia e rnau atendimento, no trârnite de 
processos jurIdicos; 

Percepcao de parcialidade nos julgarnentos que favorecern aos 
"rnais ricos" (rnais esclarecidos dos seus direitos, corn advogados 
caros e cornpetentes a seu favoç além do "tráfico de influencias"); 

E, por firn, a grande confusão entre as atribuicOes dos três poderes 
(executivo, legislativo e judiciário) que rernete ao Judiciário cuipa e 
responsabilidades que nao seriarn de sua cornpetencia, sobretudo no 
que se refere ao poder de polIcia e da necessidade de reforrna das leis. 
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A reforma do Judiciário, ainda nao está na agenda de discussão da 
populacao. A maioria desconhece seu teor e encaminhamento. 

r A id6la de reforma e positiva, porquanto compatIvel ao momento do 
Pals, em que outras reformas estão ocorrendo e são bern-vistas pelo 
püblico. No caso especifico, a reforma no iudiciário sugere a possibi-
lidade de correçao das deficiências do sistema. Da mesma forma, o 
controle externo parece - a princIpio - urna iniciativa positiva, ja que 
o cidadão se sente impotente face ao autOnorno e grande poder 
atribuldo ao iudiciário. Mas, em urn segundo momenta, düvidas e 
incertezas passarn a confundir e comprometer a proposta - quern 
faria a controle, qual a participacaa do povo, qual a interferência na 
atuacao dos juizes etc. Faltam esciarecimentos e não ha consenso 
entre as participantes quanta a questao. 

lnforrnacao e transparência são as principais expectativas das pessoas 
quanto ao Judiciário. E, alias, a que esperam e avaliarn em todos as 
Orgãas ptThlicos e privados da sociedade atual. A rnidia é a principal 
responsável pela divulgacão e tambérn pela imagem atribulda ao 
Judiciário. Porérn, a ênfase e a concentracão em escândalos, tern 
servido para reforçar uma irnagern predorninanternente negativa, 
que ressalta a corrupcãa, a impunidade, a desigualdade, a rnorosida-
de etc. 

Houve recall pasitiva da recente campanha promovida pela Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros. Foi percebida como uma iniciativa 
educativa e esclarecedora, coma urna farma (ainda timida) de apraxi-
mação corn a populacão, para tentar reverter a imagern negativa da 
categaria profissianal, rnas bern recebida e que, segundo afirrnarn, 
deveria ser refarcada cam outros rneios de divulgacao alérn 
d atel evi são. 
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I. METODOLOGIA 
A metodologia foi qualitativa, corn a técnica da Discussão de Grupo, por prestar-se a levantamentos 
de atitudes e estudo de comportamento, permitindo a percepção dos valores dos grupos sociais 
pesquisados, alérn do aprofundamento desejado e necessário para a orientacão do cliente nesse 
rnornento. 
Os grupos foram hornogeneos e recrutados por equipe especializada, corn participantes seleciona-
dos dentro do perfil socio-demografico solicitado. 
As reuniOes forarn realizadas ern sala de espeiho nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Recite, entre os dias 1 e 5 de marco de 2004. 

Foram realizados 16 grupos, sendo 4 em cada uma das cidades mencionadas. 
Perfil dos grupos: misto, classes AB+ e CD, püblico jovem (16 a 24 anos) e adultos (35 a 50 anos), 
assirn distribuidos: 

02-misto 16a24 AB+eCD 
São Paulo 02 - misto 35 a 50 AB+ e CD 

PortoAlegre 02-misto 16a24 AB+eCD 
02 - misto 35 a 50 AB+ e CD 

Rio de Janeiro 02 - misto 16 a 24 AB+ e CD 
02 - misto 35 a 50 AB+ e CD 

Recife 
02 - misto 16 a 24 AB+ e CD 
02 - misto 35 a 50 AB+ e CD 

Durante as reuniOes forarn utilizadas técnicas projetivas como "ET", "associação corn animais", e 
"personificacão" do Poder iudiciário (aplicados na ordem descrita), para facilitar o posicionamento 
do püblico pesquisado. 
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Predornina, na major parte dos participantes de todos us segmentos abrangidos pela pesquisa, urn 

sentirnento de otimismo moderado. Os grupos reconhecem que o Brasil passa por urn rnornento de 
dificuldades, ainda sob os efeitos negativos de uma crise que vern de rnuitos anos. 

Apesar dessa crise e dos poucos resultados obtidos ate agora pelo atual governo, acreditarn que o 
Presidente Lula dedicou o primeiro ano de seu mandato a "arrurnar a casa" e que, a partir de agora, 
serão tornadas medidas para que o pals avance. 

0 otirnismo se apóia em alguns pontos básicos: o fato de Lula ser "urn hornern do povo", conhe-
cedor das dificuldades da populacao e deterrninado a enfrenta-Ias; os resultados positivos alcanca-
dos ern alguns setores como o crescimento das exportacOes e do turisrno, o desenvolvimento da 
agroindüstria e o aumento da confiança dos investidores estrangeiros no pals; o fortalecimento da 
posicâo do pals no cenário mundial; o incrernento do cornbate a corrupção. 

'Jd comecou a inelhorar E muito importante ter urn representante do 
povo ki. Lu/a arrnou urn esquemapara que todos se ajudem, para que 
todos tenham interesse em desenvolver opals." 
(Jovem, CD, Rio dejaneiro) 

"Na niinha drea, de turismo receptivo, o anopassadofoi urn ano maravi-
/hoso. E este ano ainda vai ser melhor... Lu/a estci viajando para abrir 
mercados, atrair negóciospara opals." 
(Adulto, AB+, Rio dejaneiro) 

'2004 e reflexo de 2003.  Segundo os economistas, no segundo semestre o 
crescimento serd de 10 a 15%" (Adulto, AB+, Recfe) 

Opals dernorapra crescer Em 8 anos depresidéncia, ele tern que abrir o 
mercado externo e o Brasil estd crescendo em tudo, exporta came, frango, 
tudo." (Jovem, AB+, São Paulo) 

"0 Lu/a td ai melhorando a imagem da gente ldfora, que a gente ndo 
tinha ". 
"Estão chegando os investidores de /dfora também para investir aqui. 
Aqui dentro aospoucos estdo tentando dar umjeito, mas ndo efdcil ndo." 
(Adulto, CD, São Paulo) 

"Son sempre umapessoa otimista. To semprepensando positivo pra opals 
dd certo, estci indo prafrente. Tôfazendo a minha parte". 
(Adulto, AB+, Recfr) 

"6'reio que o Governo Lu/a ineihore opals, so tern que esperar." 
(Jovem, AB+,Recfe) 

Por outro lado, o otirnismo do püblico brasileiro mostra-se hoje cornprornetido pela sensacao de 
estagnacão - "pals parado" -, sensacão que parece convergir para certa frustraçao, principalmente 
diante das "elevadas" expectativas de mudanca (para rnelhor) depositadas na eleicão de Lula. 

Corn a eleicao havia uma expectativa de meihoria de vida que ate agora não se efetivou. Ha os que 
se dizem totairnente insatisfeitos corn a atual situação do pals e, ernbora nao seja predorninante 
entre os participantes, ha urn clirna de impaciência e frustracao corn o governo federal. Alérn de 
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poucos avancos obtidos ate agora, o governo Lula tern representado, segundo alguns, urna conti-
nuidade indesejada ern relacao ao governo anterior. 

Para os mais insatisfeitos, "Lula viaja muito e governa pouco", e ern mais de urn ano de governo 
nada mudou. Alérn disso, para eles, nao se sabe bern quem de fato governa o Brasil. 

As principais areas de insatisfacao atual e que geram expectativas relevantes de meihoria são o 
desernprego, a educacao e a saüde. Outras questOes menos especificas, mas que preocupam sobre-
maneira o püblico, são a violência e a corrupção, segundo eles impregnada em todas as esferas. 

o desemprego é urn tema muito importante em todos os segmentos pesquisados, corn 
ênfase especial entre os jovens - que estão entrando no rnercado de trabaiho - e na classe 
CD. E consensual a falta de novas oportunidades, o que aternoriza jovens e adultos nas 
cidades pesquisadas. 

Educação e saüde constituem areas em que o püblico se sente desatendido hoje, e que são 
consideradas fundarnentais para o futuro, seja do cidadão, seja do pals. 
No tocante a educação, observarn-se diferencas de enfoque, dependendo do segrnento etário, isto 
é do rnomento de vida: os jovens estão preocupados corn a forrnacão universitária que pode Ihes 
proporcionar (ou não) o necessário e desejado preparo profissional; os adultos focalizam o ensino de 
maneira geral corno instrumento de preparo e rnelhoria do cidadão, pensando no futuro do pals e 
dos próprios filhos. Na questao da saCide a sensação é de constrangirnento e irnpotência diante das 
deficiências do sistema, que afrontam a integridade do cidadão através do descaso no atendirnento 
e falta de investimentos püblicos necessários ao setor. 

Vi o end 
A violência é urn tema relevante em todos 05 segmentos pesquisados. A sensacão de que 0 

cidadão vive constantemente amedrontado está presente nas cidades avaliadas, corn ênfa-
se entre paulistas e cariocas. 

Co rru pcão 
A corrupção também e urn terna recorrente ern todos os grupos. E urn mal que se constata 
em geral, de forma urn tanto quanto difusa em diversas areas e hierarquias de órgãos pUbli-
cos do pals. Não ha urn foco exciusivo, ernbora politicos, policiais, fiscais e juIzes sejarn os 
profissionais rnais associados. A corrupção atinge o individuo de forrna indireta, urn vez que 
e percebida corno urn obstáculo ao desenvolvimento da Naçao. 

Vio!ência e corrupção 
Violência e corrupção tambérn cornprometern a imagern do pals e de seu povo, prejudican-
do os intercâmbios corn o exterior (cornércio, turisrno) e a auto-irnagern. 
Ernbora nao de forma generalizada, o püblico pesquisado comeca a revelar interesse e preocupacão 
corn a questão da imagern nacional, argumento debatido nas classes AB. 

"Neste niornento, acho que o Brasil estd urn caos, gente desempregada, 
saldrios baixos, juros altos.....(Adulto, AB+. Porlo Alegre) 

"Eu espero que haja menos desemprego, porque atualmente estd horrIvel!. 
Empregos não estdo caminhando, apopulacdo não estd carninhando..." 
(lovem, CD, São Paiilo) 

"Estd tudo muilo ruim... Lu/a vai ter que começar a agii; se não o Brash 
vaipara urn buraco ciinda major." (4dulto, C/B, Rio deJcmeirq) 

Ernbora seja mais fácil falar sobre o que vai rnal no pals, sern düvida, ha aspectos positivos que 
alicerçarn a esperanca para o futuro. Estas questOes favoráveis se referem a postura do povo, a 
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percepcão de major transparência e ao movimento de reformas. 
Os participantes avaliam que a postura da populacão e hoje mais participativa no pals. Particular-

mente em São Paulo e Porto Alegre, a "episOdio Collor" e referido corno urn "marco" do exercicio 
pelo povo do poder para mudar os rurnos do pals, e, também, da descoberta do seu potencial como 
agente de mudança. 

ConseqUentemente, parece estar em desenvolvimento a nocão e a conscientizaçao de cidadania. 
As pessoas comuns se consideram importantes, responsáveis e, de algum modo, também participan-
tes de mudancas futuras. Mesmo que nao saibam ainda como interferir de forma mais efetiva, ou 
mais concreta, percebe-se que estão, no mInimo, atentas ao que ocorre na sociedade e no governo. 

E muito forte nos grupos a sentimento de que cabe a todos trabaihar para a melhoria do pals, atribu-
indo-se a responsabilidade pela situacão atual a urn conjunto de elementos: povo, poder pibiico e civil. 

Mas num cenãrio de desencanto corn o poder püblico em geral, a mobilizacao e participacão da 
populacão, bern como da iniciativa privada, através dos empresãrios, adquire, na percepcao dos 
participantes, caráter fundamental na conducao do pals para urn futuro meihor. 

Porém, observa-se nos participantes que a major expectativa fica em tomb da atuacão poder 
pUblico, principalmente do Presidente da Repüblica. 

O empenho politico (governamental) nas reformas na esfera püblica (como Previdência, Tributãria, 
Judiciãrio) e visto sob ótica muito positiva, mesrno quando as reformas em si são pouco compreendi-
das ou, eventualmente, desagradam. 0 importante e que ha algo sendo feito, sendo realizado. 
Assim, a atitude e a s indicativos de esforcos para impiementar mudancas reforcam as expectativas 
de melhoria de vida do cidadão. Outro sinai positivo e sem düvida a de malor transparência em 
relacão ao que ocorre no pals, particularmente na esfera püblica. Os participantes afirmam que,apesar 
de ainda existir rnuita impunidade, a prisãa e cassacao de ocupantes de cargos de alto escaião, o 
desmonte de quadrilhas e grupos de poderosos criminosos tern sido mais intensa. 

Neste panta, vale ressaltar a importãncia da midia, como principal fonte de referenda e também 
de infiuência. Em todos as segmentos pesquisados, a TV, radio e as jornais constituem as principais 
fontes de informacão e formacao de opinião. 

Segundo os grupos, nos ültimos tempos no Brasii, as escândaios tern recebido urna cobertura mais 
acirrada (independente do mérito de credibihdade dos veiculos de comunicacao), que tern exercido, 
acreditam, impartante pressãa para moralizacao das instituicOes. 

Cabe enfatizar ainda a importância atribuida a educacao para a canstrucao da consciência da 
populacao, como base de mudanca para a povo. A educacao e citada em todas as cidades, particu-
larmente em São Paulo, como "agente" fundamental para a futuro do pals. 

Os participantes foram convidados a relacionar a que acreditam estar no "caminho certo" no pals, 
assim coma a que estã no "caminho errado": 

11-0$li  

Povo mais participativo, 
esperancoso/rnformado; 

Viagens do presidente para atrair negócias; 

Major combate a corrupcaa; 

A "casa" sendo arrumada; 

Governo aberto a participacão, democrãtico; 

Reformas da Previdéncia e Tributãria; 

niciativas do setor privado; 

Papel fiscalizador da imprensa; 

Luta do Presidente contra a fome; 

Agricultura; 

Educacao (ainda que corn poucas meihoras); 

ExportacOes; 

Major respeito (externo) ao Brasil. 
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Desem p rego; 

Educacão e saüde deficitarias; 

Violência/segurança; 

Corrupcao; 

Inflacão; 

Taxas de juros elevadas; 

Muitas viagens; 

Imobilismo do gaverno; 

Fechamento e falência de empresas; 

Salãrios em baixa, perda 
do poder aquisitiva; 

Administracao falha; 

Escãndalos (Waldorniro Diniz, ern 

Recife e Porto Alegre). 



"Eu acho que e rneio sonho, mas eu tentaria i/i'rar a corrupçdo. Vada aizda 
porque todo mundo quer a suafatia do bolo e a corrupçdo acaba 
ernperrcindo. Eu dana uma limpada geral". ('Aduito, AB+, São Paulo) 

"Eu acho que apostura do povo estd me/ho rando. A gente estd deixando de 
seT passivo e s/rn se pos/cionar.. Quern tern maisforça é o povo, quando 
c/c se itne, ndo tern coino. Opoder ernana do povo ". 
(Ac/u/to, A13+, Porto Alegre) 

"Eu acho que todos nós temos a nossa part/cipaçdo..." 
('Aduito, CD, São Paulo) 

"A popuia(do é aprincibai responsciveipara cobrar açöes. Eta não so 
cobra, eiafciz tambérn ". 
('Jovem, AB+, São Paulo) 

"A TVé mu/to forte para /J?fluenc/ar  aspessocis. A gente sa/ dci escola scm 
senso crltico e a TV tern um poder absoluto". ('Jovein, AB+, São Paulo) 

"Nadajica ma/s escond/do, nada mncns!" ('Aduito, AB+, Porto Alegre) 
"Todos querem t/rar prove/to de aigurna co/scm... a p0/Ic/a nao cumpre seu 

papel... em todo iugar ha corrupcão... en tenho mnedo que o povo se revolte 
e isso aqu/ v/re urna Venezuela." (Ac/u/to, C/D, R/o dejane/ro) 

"A ciasse media, a Jun ção das empresas, indüstrias, porque as autor/dades 
prejud/ccim o Bras/i, em vez c/c usar urn benefic/o para o Bras/i c/es fcizern 
para s/ própr/o ". (lovemn, CD, Recfe) 

"0 Bras/I so muda corn forrnacão A cuitura do erro vai sendo de/xada 
para trcis. Mmmdci cornecando c/a gente. Muda pc/a educacdo ". 
(Jovern, AB+,  Recfe). 

que o povo é tao sofr/do, 56 resta a esperança ". 
(Ac/u/to, CD, Recfe) 

"0 Bras/I estd no cam/nho tota/mente errado. Come(a pc/a burocracia 
para se abrir urna emnpresa". (Jovern, AB+, Recfe) 

"0 nosso presidente estclfazendo o mneihor Se opals tiver o apo/o c/c 
todos. .. se t/vesse pessoas que não penscissern errado... mas o mundo é 
co/or/do..." (Ac/u/to, AB+, Recfe) 

"Ta no rurno certo. Al eu c//go, en vote/ no Lu/a. A gente v/ye c/c 
esperança... e é ass/rn que as co/sas vão acontecendo ". 
(Ac/u/to, CD, Recfc) 
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Embora todos saibarn que a organização politico-administrativa do Brasil se fundarnenta nos p0-

deres Executivo, Legislativo e Judiciário, esse conhecimento é superficial. Em todos os grupos as 
informacOes a respeito dos Três Poderes são limitadas e incompletas, revelando urna percepcao bas-
tante confusa, mais evidente entre jovens das classes C e D. 

No geral os grupos pesquisados estão mais farniliarizados corn os poderes Executivo e Legislativo 
do que corn o Poder Judiciário, parecendo conhecer urn pouco rnais o papel e as principais funçoes 
dos dois prirneiros. 

Mesmo nos grupos AB nota-se urna grande confusão quanto o papel de cada poder. So-
bre isso, sabe-se apenas o básico: o Legislativo faz as leis; o Executivo governa, "cumprindo 
ou não" as leis; o Judiciário faz corn que sejam cumpridas. A confusão mais visivel ocorre na 
percepcao do poder de polIcia, frequentemente atribuldo ao Poder Judiciário. 

Alérn da faculdade de eleger seus representantes, o fato de as liderancas do Poder Executivo e 
Legislativo estarern rnais expostas na rnidia no dia-a-dia podern fazer corn que a populacao se sinta 
rnais prOxima (ou rnenos distante) desses poderes. 

Da mesma maneira, o intercâmbio entre Executivo e Legislativo e rnais conhecido, visivel: a interacao 
e rnais aberta, evidente. Ernbora nao se perceba muita harmonia entre eles, os conflitos podern ate 
ser saudáveis desde que reflitarn a busca por rnelhorias para o povo, on o exercicio de controle/ 
fiscalizacao entre arnbos. 

Governar o pals; 

Colocar ern prática as 
leis/ Executar as leis; 

Emitir medidas 
provisórias; 

Fiscalizar os demais 
pode res; 

Nornear ministros para 
cargos importantes. 

Elaborar as leis; 

Atualizar as leis/ fazer 
emendas; 

Representar interesses 
dos eleitores; 

Fiscalizar os dernais 
poderes; 

Representar o povo. 

Fazer curnprir as leis/ 
Executar as leis; 

Manter a ordem; 

Ser imparcial; 

Fiscalizar os dernais 
poderes; 

Regular acOes do 
Executivo e Legislativo; 

Poder de poilcia. 
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De modo geral os entrevistados consideram que ha urn equillbrio entre os Poderes, peto menos em 
teoria, e que esse equillbrio e desejavel e necessãrio para o born funcionarnento da Nacão. 

Na prãtica, porém, na percepcão dos entrevistados, os interesses pessoais ou de grupos, a ambi-
cao, as traquezas do ser humano e a corrupcao interferem negativamente e distorcem o funciona-
rnento que se espera dessa estrutura de poder. 

Observa-se em todos os grupos uma dificuldade para descrever e comentar o relacionarnento 
entre os Poderes. Nesse relacionarnento, o Executivo e o Legislativo teriam uma acao prO-ativa, 
enquanto que Judiciário teria urn comportarnento reativo, seria uma espécie de regularizador da 
acão dos outros dois poderes, contendo seus excessos e impedindo-os de transgredir as leis. 

Quando questionados sobre qual dos Três Poderes terja major influência e poderia atuar rnais deci-
sivamente na construcão de urn futuro melhor para o Pals, nao houve consenso entre os participantes. 

A questao da prevalência ou não de urn dos Poderes sobre os demais divide opiniaes. Na percep-

cao de alguns o poder varia de acordo corn as circunstãncias e corn os envolvidos, sendo o poderio 
econômico o fiel da balança. Assirn, depende de como as coisas são conduzidas, do jogo de interes-
ses e de quem são os beneficiados em cada situacão. 

Em Porto Alegre e São Paulo os grupos indicarn que ha prevaléncia do Presidente da Repüblica 
(inclusive por conta do instrurnento de Medidas Provisórias, citado em SP), e também do Congresso 
Nacional. iá no Rio de Janeiro, bern como em Recite, o Judiciãrio e percebido corno o rnais forte, 
detentor de urn poder absoluto e incontestável e que, por não sot rer interferência, tern a capacidade 
de influir decisivarnente na transformacão da sociedade, para o rnelhor ou para o pior. Porém, do 
ponto de vista da governabilidade do pals, das decisOes prãticas, do dia a- dia do exercicio do poder, 
os grupos observam que o Executivo é o mais forte. 

Em geral, a irnportãncia atribuIda ao Poder Judiciário é inegavel, embora obscura, em funcão do 
baixo nIvel de conhecirnento e tarniliaridade do grande pCiblico - tanto corn a instituição quanto corn 
seus representantes. 

Pouco se sabe a respeito de sua atuacão e muito se confunde (exceto quando ha experiência 
pessoal). Da mesma maneira, não ha uma nocão clara sobre as relacOes deste Poder corn os demais. 
Assirn, o iudiciário e percebido corno urn Poder relativarnente independente, fechado, a parte dos 

dernais. Esta percepcão sornada ao desconhecimento, resultam numa irnagern de "poder acima do 
bern e do mal", que será detalhada nos capItulos seguintes. 

"Tern casos e casos, mas o presidente... a ziltirnapalavrci seria a dele ". 
(Aduito, CD, Porto Aiegre) 

"0 Executivo representa o povo diretarnente. OJudicidriojd iiao. E itma 
instituiçdofechada, não é o povo diretcirnente. Por outro lado, é dc que dd 
o pontapé inicialpara tudo acontecer" (Jovern, A8+, São Paulo) 

"OJudicicirio é o rnciis independente deles. Os outros dois tern 
interdependéncia e oJudicidrio ndo depende de nada. Eles determinarn o 
sen saldrio, independente do Presidente da Republica aprovar ou ndo ". 
(Adulto, CD, Porto Alegre) 

"Opoder doJudicidrio é urn poder que nern o Presidente controla". 
(Jovein, AB+, Porto Alegre) 

"0 Legislativo cria as leis, o Executivo aprova. Se ndo aprovcn; a lei ndo 
vale." (Adulto, AB+, Rio dejaneiro) 

"Corn essa organizacdo hd mais equilIbrio. Urn depende do outropara 
funcionai; para aprovar as leis parapoder atuar." 
(Adulto, CD, Rio deJaneiro) 
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"Os Poderes são independentes, nias estdo todos ligados U//S CO/li Os outros. 
Eo inelhor sisterna que existe no Mundo. Sefunciona bern, é outra coisa. 
Onde existe o hornein existe a corrupcão. Ate nojudicidrio, que dei'eria ser 
imparcial, existe a corrupcdo." Uovem, AB+, Rio dejaneiro 

"A organizacao e boa, mas nao está organizado. Se é que dá para entender 
o que eu falei." (Jovem, CD, Rio de Janeiro) 

"Isso é urn cr1/ne doloso ... p ro judicidrio. Nossas leis tern que ter nina 
modflcaçdo mi/ito grande. 0 menoi: por exemplo, porque ele naopode 
responder por urn crime... Onde é que td afaiha disso?" 
(Adulto, AB+, Recfe) 

"OpoderJudicidrio tern carta branca e estd junto corn o presidente 
(Jovem, CD, Recfe) 

"Opresidente (fica scm respeito) porque osjuIzespassam por cima do 
presidente!" (Jovens, CD, Rec(j'e) 

"Opoder dos trêspoderes éo mesmo, o que define é que em deternzinadas 
situacoes quem tiver incus dinheiro epoder de barganha e corrupcdopode 
sair levando vantagem, entdo, tern mais poder qucin tern mais dinheiro ' 
(Adulto, AB+, Recife) 

"OJudicidrio C o ma/s forte. Eo un/co poder que não sofre restriçöes. \Ião 
existe CPI, ndo existe inquéritopara c/ma dojudic/cIrlo. E se tern alguma 
co/sa, é abafado. Não existe controle externo." 
(Jovem, AB+, Rio dejaneiro) 

"0 mais importante é oJudicidrio. Porque c/c tern o poder de reorganizar 
a sociedade, de retirar do nosso meio quem nos estaprejudicando... 0 
Judicidrio é manddo, C radical, inas tambérn C corrupto." (Adulto, AB+, 
Rio dejaneiro) 

"(0 executivo) é o que tern o poder de vetar orçarnento, de direcionar as 
verbas. Tern ma/s forca do que qualquer outro podei:" 
(Jovein, AB+, Rio dqJaneiro) 
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III. 0 PODER JUDICIARIO 

11I.1. Papei e ImportAncia 
E bastante forte, em todos os grupos, a percepcao de que o Poder iudiciário tern corno funcao, e 

a cumpre, impor a ordem, a paz e uma certa tranquilidade ao pals: sua inexistência significaria o caos 
total Ele impOe o respeito aos limites definidos pelas leis e garante que os direitos de todos sejam 
respeitados. Mesmo corn todas as criticas feitas ao poder iudiciãrio no decorrer das discussOes, os 
participantes valorizarn a sensacao de terern uma instância superior a quem recorrer em caso de se 
sentirem injusticados. 

E consenso que a inexistência do Poder Judiciário significaria o caos total, a "lei" do cada urn por 
si, corn os rnais fortes dominando, explorando e destruindo os rnais fracos. Assim, os grupos não 
imaginam urna sociedade funcionando sem ele. 

As leis constituern urn elo de ligacao entre os Poderes. Assirn, embora sabendo - na teoria - que as 
leis são elaboradas pelo Legislativo, ao falar sobre o Judiciário, os participantes fazem criticas ao seu 
conteUdo, corno se coubesse a este ültimo modificá-las. 

Portanto, ao criticarem as leis, os grupos esperarn providências por parte, especificamente, do 
Judiciãrio. Assim, esperarn que ele prornova uma revisão da legislaçao visando corrigir o excesso de 
leis e suas imprecisOes, que gerarn "brechas", leis antiquadas e inadequadas para os dias de hoje, a 
subjetividade e variabilidade na interpretacão dessas leis. 

Outro ponto relevante levantado nos grupos - ernbora não de forrna generalizada - diz respeito 
ao papel fundamental do Judiciário na 'luta pela igualdade de direitos" dos cidadãos. Esta atribui-
cão positiva choca-se, porern, corn a percepcão de que o iudiciário reforca as desigualdades sociais, 
através do favorecirnento de ricos/poderosos (que não são punidos), e da corrupcao. Assirn, ha urn 
conflito entre o que se espera, e o que o Judiciário e efetivarnente, na percepcão dos participantes, 
gerando desconfianca e prejudicando sua irnagem. 

Nos grupos de classe C/D o iudiciãrio está rnuito ligado a idéia de penalizacão, sendo relativarnen-
te forte o conceito de que a Justica existe para irnpor penas, condenar os que cornetern crimes ou 
que transgridern as leis. 

De algum rnodo, os participantes acham, tambérn, que o Judiciário deva atuar em questOes fun-
darnentais para a sociedade atual: corrupcao, violência, entorpecentes, presIdios. Na verdade, estes 
ternas são associados espontaneamente ao Judiciãrio, porque dizem respeito as funçOes bãsicas 
atribuidas a ele - aplicacão e curnprimento das leis, rnanutencão da ordern, garantia de direitos 
individuais. Os lirnites quanto ao papel real do Judiciário nao estão claros, e tendem a ser exagera-
dos. 0 cidadão o associa diretamente as questOes ligadas a seguranca püblica de tal forma que, na 
mente de pessoas mais simples, agentes de pollcia, por exemplo, fazem parte do sistema iudiciário. 

Em geral, em todos os segmentos, a principal critica é a rnorosidade no andamento dos processos, 
vale dizer a lentidao e a burocracia. Em casos de experiência concreta, mencionados nos grupos, so 
ha agilidade quando o cidadão (ou seu advogado) conhece alguern dentro do sisterna e pode lancar 
mao do que chamarn "jeitinho brasileiro". 

"Se ndo existisse oJudlcidrio, o Brasil iriajiccir igual ao Haiti, cat/a urn ía 
fazer o que quisesse... ninguérn pocleria sciir as ruas... seria urn clirna de 
guerra civil.. ía ser o vandalismo total, a anarquia," 
(Adulto, AB+, Rio dejaneiro) 

"OJudicidrio estabelece a lei, inipoe a lei na sociedcide". 
(Jovern, AB+, Porto Alegre) 

"Se naojbr eles, viva urna bagunça, ninguérn teria respeito coin nat/a". 
(Jovern, CD, São Paulo) 

"Ospróprios códigos civil epenaldeveriarn ser ajustados, estão inuito 
antigos". (Ada/to, AB+, Porto Alegre) 
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"A lei tern mu/ta brecha, quepermite o advogado so/ta,: tern muitas 
interpretacoes' (Aduito, CD, São Paulo 

"(Ojudicidrio) precisariafazer rev/são nas leis, c/as jci estão ultrapassa-
das ". (jovern, CD, São Paulo) 

"A irnportância doJudicidrio é muito grande sefosse séria, mas al entra a 
corrupçdo. A gente ouve que ajustiça so é aplicada aospobres e é verdade 
mesmo. Queiiz tern dinheiro e quein tern poderprat/ca qualquer crime e 
estd soito ". (Adulto, AB+, São Paulo) 

"OJudicidrio condena os crirninosos.. oJuiz decide se o band/do vai oii 
não para apr/são." (/oi'em, CD, Rio dejaneiro) 

"Wão dcl para irnaginar o Bras/i sent opoderjudicidrio, aiim corn dc, pior 
sern c/c. E a quern se recorre nurna necessidade ". (Jovens, CD,  Recfe) 

"OJudicidrio é urn rneio de contro/e dos outrospoderes"  
(Jovern, AB+,Rec'fe). 

"E mu/to iniportante, porque é c/c quemfaz rnanter a ordern, é a base de 
tudo quefazpara cumprir a /ei. Punir osfora-da-/ei ". (Jovern, CD, Recfe) 
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111.2. Imagem Geral 
A imagem geral do Judiciário e, principalmente, de uma entidade poderosa e distante, fechada em si 
mesma e "estãtica" (antiquada, morosa, extremarnente burocrática e de muito pouca mobilidade), 
sendo predominantemente negativa. 

Os defeitos atribuldos ao sisterna Judiciário são bern mais definidos e estabelecidos do que 
as qualidades. Enquanto os defeitos são referidos de modo assertivo e se mostram consis-
tentes entre os grupos, em todas as cidades pesquisadas, as qualidades são mais dificeis de 
elaborar. 

As qualidades do Judiciário correspondern, na percepção dos participantes, ao pro-
prio papel atribuldo a este Poder, bern como a expectativas da própria população: ga-
rantia do curnprimento das leis e, conseqüentemente, dos direitos do cidadão, imparci-
alidade e combate a corrupção. 

Pode-se dizer que as qualidades parecem mais teóricas, ou mais representativas do ideal do que 
propriamente da experiência. Vale notar que os participantes que tiveram experiência com o Judiciário 
assinalam suas avaliacOes de qualidade àqueles setores/áreas especIficos que conheceram, não esten-
dendo-as ao sistema como urn todo. Além da falta de conhecimento, a dificuldade em encontrar 
qualidades pode sec também, associada a midia - que divulga acentuadamente os aspectos negativos. 

A lentidão e o favorecimento dos mais ricos e poderosos são os sentimentos mais fortes e mais 
presentes em todos os grupos pesquisados. A lentidão, ou morosidade no andamento dos processos, 
e atribulda ao caráter burocrático da iustica que, segundo os entrevistados, permite uma série infindável 
de recursos e adiamentos, ao volume de processos para o reduzido nümero de juizes, a estrutura 
arcaica (pouco informatizada) e a burocracia, exercida por 'maus funcionários püblicos" - pessoal 
despreparado e/ou ineficiente - e o espaco fisico, que seria insuficiente. 

E muito forte a percepcao de que os mais ricos podern contratar melhores advogados e, assim, tern 
mais condicOes de ganhar as causas na justica. E ainda, segundo os participantes, ha uma tendência 
"natural" de julgar a favor dos mais ricos, dos famosos, de proteger os poderosos, al incluido o Estado. 

A idéia de existência de corrupcão no Judiciãrio (mencionada espontaneamente nos grupos) e re-
forcada, em parte, pela crenca de que a corrupcão estã instalada em todos os setores e atividades da 
vida brasileira e que nao seria diferente no Judiciãrio. 

A despeito disso, e predominante a percepcão de que a maioria dos juizes e correta e equilibrada, 
procurando agir com imparcialidade. E que, fazer justica é a regra e não a excecao. 

Alguns participantes lembrarn que e preciso coragem para tomar determinadas decisOes, e 
que a Justiça Brasileira tern dado dernonstracoes de possuir essa coragem. Nos grupos do Rio 
de Janeiro são citados casos como o da juIza Denise Frossard e os de sentencas que condena-
ram bandidos "farnosos" e ternidos pela população. 
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Garante a ordem 
na sociedade/os direitos; 

W Dá seguranca/ confianca 

LL ao cidadao; 

W Juizes competentes/juIzas 

cl honestas/jovens profissionais; 

111 0 
Proxirnidade corn o cidadao, 
apoio/ solucao; - 
Cassacao/Mandados de prlsao, 

Coragem; 

Poder; 

Soluciona conflitos. 

0 
02 

Morosa/lenta, pouco eficiente; 

Burocrática; 

Corrupçao, fraudes, suborno; 

Desigualdade/ favorecirnento/parcialidade 
nos julgamentos/impunidade; 

Corporativisrno; 

Cornete erros/ equlvocos; 

Distante/ inacessivel; 

Abuso de poder; 

Desorganizacao administrativa; 

Falta de controle/ fiscalizacao; 

Estutura obsoleta, pouco eficiente; 

Pouco informatizada; 

Funcionários pouco capacitados/interessados, 
atendirnento inadequado, sern qualidade, 
humilhante/discriminatorio; 

Falta de pessoal ern todos os nIveis. 

Ha rnencOes bastante positivas, em sua maloria espontäneas, em relacão a Justica Eleitoral, do Traba-

Iho, de FamIlia e de Pequenas Causas, que são as mais conhecidas e familiares aos parucipantes. 
A Justica Eleitoral e avaliada positivarnente por seu nivel de inforrnatizaçao, modernidade, eficiência 
e presenca na mIdia. A irnagem da Justica do Trabaiho é positiva se encarada como "algo que 
funciona", mas corn prometida pela demora e burocracia no andarnento dos processos. Ha mençOes 
favoráveis também em relaçao a Vara de FamIlia por conta do pagarnento de pensOes. A Justica de 
Pequenas Causas, quando lembrada espontaneamente, sugere urna imagem positiva, pela agilidade 
de decisOes. 
No âmbito psicolOgico, tern-se a questao fundarnental da confianca no iudiciário, que se mostra urn 
tanto indefinida e controversa. Esta indefiniçao decorre do grande afastamento que existe entre a 
populaçao e este Poder, que nao favorece a compreensao sobre seu papel e atuacão. 
Alérn disso, percebe-se urn conflito entre teoria - o Judiciãrio, aqui entendido corno Justica, em que 
"todos são iguais perante a Lei" - e a prãtica - que para os participantes reflete a parcialidade, 
privilegiando os ricos e poderosos, irnpunidade e corrupcão (caso do juiz Nicolau e o mais citado). 

Outro fator que segundo os participantes interfere na confianca, e a percepcao de corporativismo, 

de conivéncia corn irregularidades na classe juridica - a idéia de que urn protege o outro -, apoiada 
na ausência de fiscalizacao externa. 
Ha confianca na instituição, na sua acao global, na maioria das decisOes dos juIzes e dos Tribunais. 
Mas ha, tarnbérn a desconfianca de que alguns juizes, alguns tribunais ou que a burocracia que 
adrninistra o andarnento dos processos - funcionários dos cartOrios, oficiais de justica - possam agir 
sob a influência de suborno. Outro motivo que gera desconfiança é a diversidade de interpretacOes 
que a lei permite. Nunca se sabe qual a interpretacao que o juiz darã para urn determinado processo, 
nao ha corno confiar num "final favorável" 
A conclusao, depois de confrontadas as qualidades e os defeitos é a de que o Judiciário merece urna 
confianca relativa, "urn confiar desconfiando." Entre os que conf jam, a argumentacao se reduz a 
necessidade que tern de confiar "ern algurna coisa". Segundo eles, se não tiverem como confiar 
sequer no Poder Judiciário estarão perdidos. 
Por outro lado, os que desconfiam dele apresentarn razOes rnais concretas do que ernocionais para 
justificar suas descrencas, ern geral, experiéncias negativas (pessoais ou de conheodos): seja ern 
funcão de algum processo rnovido na justica, seja por causa do atendimento prestado por funcioná-
rios da justiça. 
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"E uma caixa preta. Ninguérn sabe coinofunciona Id dentro e ninguéln 
controla, ninguéin sabe nada!" (Aduito, AB+, Porto Aiegre) 

WossoJudicidrio é anacrônico e aristocrdtico, ndo aconpanhou a evolu-
çdo da sociedade, porque são nina castafechada ". 
(Adulto, AB+, Porto Alegre) 

"Quando penso em PoderJudicidrio, jdpenso em umna coisa antiga. E tudo 
tao devagar.." Jovern, AB+, São Paulo) 

'Tern muita coisa boa. Naprdtica e que complica, (OJudicidrio)foifeito 
pra serjusto, imparcial, pra dar o direito àpessoa... Isto é o ideal." 

Jovemn, AB+, São Paulo) 

"Eu acredito noJudicidrio, nopapel corno deveriafunciona;; mas na 
pratica naofiinciona. Aspessoas que estdo lii acabarn deixando as coisas 
de lado, ndo pensam na populaçao. Eu desacredito 
(Adulto, AB+, São Paulo) 

"A genie não coi?,fIa,  porque não sabe comofltnciona. Se a gente pudesse 
acompanhar mais deperto seria dferente". (Adulto, AB+, Porto Alegre) 

"OJudicidrio éiento, tern corrupcão, tern muitopoder". 
(totem, AB+, Porto Alegre) 

"Opoder estdparalisado. Outro dia a TV mostron processosparados anos e 
anos, porquefaitam pessoaspara ocupar cargos noJudicidrio". 
(Adulto, AB+, São Paulo) 

urna rela(do de coi?fiar  e ndo confiar. Você sabe que ele estd au pra te 
ajudai: mnas rai dernorar muito tempo..." Jovem, AB+, Porto Alegre) 

"OJudicidrio nunca é cobrado, você não tern corno chegar nurnjuiz e 
pedirpra ele rnudar aiguma coisa, você ndo tern acesso a isso". 
(Aduito, AB+, São Paulo) 

"Nern semnpre oJudicidrio é ejiciente corno deveria ser Nern sempre as leis 
são pra todos!" (lovern, CD, Porto Alegre 

"(un juiz sempre protege o outro, urn encobre o outro". 
(jovenz, CD, São Paulo) 

"Chega nas varas, tern osfunciondriospra dar o alvai4 organizam os 
papéis, mas elesficavarn escutando rniisica ". ('Adulto, CD, Recfe) 

"Wão é eficiente. Se a pessoapassa 5 anos esperando o resuitado de urn 
processo, ela empata a vida" (Jovern,  AB+, Recfe). 
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"Doponto de vista da organiza(do tern que ser modern izado, 
inforrnati.2 ado. A gente ye na televisão aquele inundo depapel processos. 

(Jovern, AB+, Rec(J'e) 

"No geral tenho sentirnentos ruins em relacdo aojudicidrio, por conta da 
rnorosidade (Jovern,  AB+, Recfe). 

"Opoderjudicidrio é organizado, mas ndo é eficiente' 
(Jovem, CD, Rec(J'e) 

"Men marido tern urn processo contra a Rede Ferrovidria Federal quejd 
dura dezesseis anos." (Aduito, CD, Rio deJaneiro 

"Se apessoa tiver urn born advogado, ele vai recorrendo, leva oprocesso 
para urna instancia, para outra instância... ndo acaba nunca... e urn 
dinheirinho na mao dofunciondriofaz corn que ele esconda o processo." 
(Jovem, AB+, Rio deJcmeiro) 

"As decisOes dos casos de ndopagainento depensão, por exeniplo, são 
irnediatas. Eo un/co caso em que ate os ricos vão para aprisao." 
(Adulto. CD, Rio dejaneiro) 

"No direito do consumidor é rapidinho. Entrou coin a reclarnaçao, vem 
logo a sentença. Eu estou sernpre fri Qualquer coisa errada eu reclarno." 
(Jovem CD, Rio dejaneiro) 

"Os pobres não tern condiçoes depagar urn born advogado para defende-
lo. Fica dependendo dajustiça gratuita, não podepagarfianca, Jica 
mofando... 0 rico fica em sua casa, paga afianca, espera ojulgarnento ern 
casa....0 Edrn.undofoi condenado. E al? Estd soltojogando seufutebol." 
(Jovern, CD, Rio dejaneiro) 

"0 ladrão de galinhas vaipara a cadeia, o rico vaipara os Estados 
Unidos. "(Adulto, CD, Rio dejaneiro) 

"OJudicidrio protege o Estado. E rnuito dfIcilganhar do Estado. B quando 
a gente ganha, ganha, rnas não leva. "(Adulto, AB+, Rio dejaneiro) 

"Sinceramente en me sinto abandonada, ndo posso conflar". 
(Adulto, AB+,Porto Alegre) 

"Eu coifio najustiça, ajustica e aforrna corno ela efeita é que é errada. 
A dernora, a indüstria das acöes trabaihistas. Mas aspessoas que estão id 
parecem Integras e tentarnfazer o meihorpossivel deniro de urn s/sterna 
totalmente errado. Aspessoas tern boa vontade, o Lula tern boa vontade, 
mac se sentein arnordaçados e ndo conseguemfazer o rnelhor"  
(Adulto, AB+, Porto Alegre) 
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"A leipermite a inteipretaçdo dojuiz. Tein trés ott quatro vertentes, 
per/nite essa abertura. Então, acontece de algumas vezesparecer que a 
sentença estci contra a lei." (Adulto, CD, Rio dejaneiro) 

"A gente conjia ate a hora em que se precisa deja. Al aparece aquela 
desconfianca, aquela expectativa de saber qual vai ser a sentença." 
(Jovem, AB+, Rio dejaneiro) 

"Fiquei triste quando o Ministro do Sup remo disse que tinha vergonha do 
Judicidrio. Se nem ele acredita, como eu p0550 conjIar". 
(Jovein AB+, Rec(fe) 

"Eu conflo nas leis, mas as pessoas que executam ndoposso acreditai; 
beneficiam mais os ricos que ospobres ". Adulto, CD, Recfe) 

"Falta de credibilidade, aspessoaspensam em entrar najustiça, mas 
dizem: von deixcirprd 14 ndo adianta nzesrno ". (Jovem, AB+, Recfe) 

As mencOes aos jovens juizes são recorrentes e remetem a uma renovacão, que parece estar 
mudando a "cara" do Poder Judiciãrio. E, porem, urna questao controversa pois, se par urn lado 
representam a possibilidade de urn trabaiho mais correto e agil, par outro ha as que desconfiam da 
falta de "maturidade' destes juizes para julgar certas questOes. 

As informacOes sabre a iudiciário são raras, e obtidas através do noticiário de televisão, radio, 
jornais e revistas. Quase sempre, são infarmaçOes sabre casos rnais rumarosas, envolvenda pessaas 
impartantes do cenário nacional, crimes notOrias e casos de corrupcãa. 

Ha uma percepcão subjacente de que a atuacão da imprensa funciana como uma farma de fisca-
izacaa externa do Judiciãrio. Corn todas as ressalvas feitas a qualidade e ao farrnato das noticias 

transmitidas, a fata e que, a que sai na imprensa sabre a Judiciário de maneira enfática e sistemática, 
e absorvido coma verdade pela apiniao püblica. 

0 impacto de uma naticia sabre a poder Judiciária depende muita da forma coma ela é veiculada, 
do tear, do acompanhamento que a mIdia dã ao caso. A ênfase dada a escândalas envolvendo 
magistradas gera urn prejuIzo de imagem bastante grande: par urn lado ha quem encare tais noticias 
coma positivas, par perceberem que "a realidade no pals estã mudando a panta de colocar urn juiz 
atrás das grades"; mas a maioria reage cam a indignacaa pais acredita que as juizes deveriam estar 
"acirna de qualquer suspeita". 

Em cantrapartida, a ausência de naticias au informacOes positivas, de situacOes que mastrern 
eficiência, agilidade, fortaleza, facilitacao do acessa e neutrafldade na atuacaa do poder Judiciária, 
abre espaco para a costrucaa de uma imagem ruim, perdendo-se a oportunidade de neutralizar au 
reduzir as impactos negativas causados pelos fatos que são natIcia. 
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"Ultimarnente é so escándalos e corrupcdo envoivendo o judicidrio ". 
'Adulto, AB+, São Paulo) 

'4 gente ozive semprefalar mais coisas ruins, por isso que a gente tern 
essa irnagem negativa ' (jovern, CD, São Paulo) 
'4 gente estd vendo esses casos do juiz Lalau, ou daqueles de São Paulo, 
acusados de venda de sentenças." (Adulto, CD, Rio deJaneiro)  

"Hoje, a gente ye atéju.iz serpreso..." (Adulto, GD, Recfe) 

"E mais através dci IV, revista, jornai que td tudo ruim, in?punidade dos 
polIticos, rnas oJudicicfrio não resolve nada ". (Jovein, CD, Recfe) 

"Tenho ouvidofalar das notIcias de suborno ". (Jovern, AB+, Recife) 

"(Faltam) mais noticias positivas porque aspessoas estdo sendopresas 
pela acdo doJudicidrio, coino ojuiz nzandarprender o Fernandinho Beira-
mar". (Adulto, GD, Recfe) 

Nos grupos, foi solicitado aos participantes que escolhessem urn animal para associar ao Poder 
Judiciário, justificando essa escoiha, e depois entrassem ern consenso para estabelecer qual o re-
presentante mais apropriado. 

A tendência geral nos grupos fol associar, principalmente, o Poder Judiciário a animals lentos, 
perigosos ou traicoeiros, mas que de alguma forma revelam tracos valorizados como: sabedoria, 
forca/poder, medo, amizade. A tartaruga foi o animal mais vinculado ao iudiciário, sucedida pelo 
leao e cachorro. Outros animals foram citados, mas por um ou outro grupo. 

A tabela a seguir mostra as associacOes mais comuns e consensuais - que ref letem bern a imagem 
que piblico pesquisado faz do Judiciãrio. 
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TECNICA PROJETIVA:SE 0 PODER FOSSE UM ANIMAL? 
Respostas ma/s cons/stentes entre os part/c/pan tes 

TARTARUGA 

LEAO 

CACHORRO 

RAPOSA  

Lenta, ca/ma, se esconde/protege no 
casco, vida longa, antiga, experiente, 
tern sabedoria. 

"E lenta, não sal do canto" 
(Jovem, C/D, Recfc) 
"Não sai do lugar". (Adulto, C/D, POA) 
"Tartarugapassa idéia de experiente, 
cia vive muitos anos". (Jovern.  A/B, SP) 
"Demora muitopara chegar a uma 
decisdo". (Adulto, C/D,Rio) 
"A tartaruga tern uma casca dura de 
protecao e é muitolenta. E é antiga 
também... e quando é atacada, cia se 
recoihe efica ali na dela". (adulto, 
classeAB, Porto Alegre) 
"Demora muitopara chegar a uma 
decisdo ". (Adulto, CiD, Rio) 

Poderoso, irnponente, perigoso, dá 
rnedo, autoridade, suprernacia, força, 
cora gem. 

"Leão, porque dc tern o poder de 
dominar, rnasprecisa dos outros ao seu 
redor" (Adulto, A/B, Rccfe) 
"Jmpoe a lei na selva" 
(Jovem. A/B, Rio) 

Amigo, companheiro, pode atacar, 
feroz, nem sempre se pode con fiar. 

"Te dd confianca, mas tambem pode te 
trair, dci medo ". (Adulto, Civ, SP) 
"Ele é amigo, passapor bonzinho epode 
te apunhalarpelas costas". 
(Jovens, Civ, SP) 
"0 cachorro é amigo do homern, so que 
as vezes sepassapor bonzinho e dci 
urnapunhaladapelas costas". 
(yovem, classe CD, SP) 

Esperta, ági/ quando tern interesse, 
perigosa. 

"Quando cia quer, cia sabe ser rdpida e 
devora as gaIinhas" (Jovem,  A/B, Recfe) 
"Porque e esperta, sabe todos os 
aspectos de como agir, é dgil. E o cinico 
animal menos confidvelpossIvel (deu 
enfase)" (Adulto, A/B, Recfc) 
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Tern visão, é observadora, atenta, 
traicoeira. 

CORIJJA 	 "Sabe de tudo, Vê longe tudo o que estd 
acontecendo." (Jovern A/B, Riq) 
"Pela capacidade de visdo. Sua cabeca 
gira em 360 g. (Adulto. A/B, Rio) 

Trabaiha na surdina, esperto, dócil, 
companheiro, observador, traicoeiro, 
engana, arranha, não dá para con fiar. 

GA. 	 "iVunca se sabe o que vai acontecer 
Qual vai ser a decisdo dojuiz." 
(Adulto, C/D,Rio) 

ELEFAI%ITE 

'li_i 0114 04 

AGUIA 

Tarnanho, poder, grandeza, rnas sem 
força para agir. Nunca esquece. 
Moroso. 

"Porque égrande e manso, tern uma 
baita rnernória, não esquece de nada" 
(Adulto, A/B, SP) 
"Pelo poder, por sergrande, nessa 
grandeza tao ladopositivo, rnas é 
pesado, sernforca pra agir..." 
(Aduito, A/B, SP) 
"Ao mesmo tempo que te transporta 
numa boa, te defende dos tigres da 
savana" (Adulto, A/B, SP) 

Trabaihador, forte, inteligente, mas 
quando emperra... 

"Leis boas existem, sofaitam ser bern-
direcionadas. .. mas eie (o poder 
Judiciário) empaca, como umjunlento 
pra aplicci-las. Sea lei for bern-
direcionada elafunciona. E é urn 
anirnal trabalhador". 
(Adulto, A/B, Recfe) 

Visão ampla, poder de dominar o seu 
território corn agilidade (se quiser). 

'Ela tern o seu território, domina eie, se 
outra dguia vir.ela é veloz. A ciguia, 
quando ela quer caçar, sornospresas, 
cornopessoas, ela tern umpoderporque 
ela tern urn território que cobre epode 
estraçalhar....(Adulto, CD, Recfe) 
"Sabe de tudo, ye de longe tudo o que 
estd acontecendo ". (Adulto. A/B, Rio) 
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Outras respostas: 

Traiçoeira. 
"Cobra: porque é traiçoeira, não sepode 

	

COBRA 	 conjiar". (Jovem, A/B, Rec(fe) 
"Pensei na cobra, dá o bote quando menos 
Sc espera". 

Forte e inoperante. Denso, escuro, 
devagar, vive escondido. 

HIPOPOTAMO 	 "Eu botei urn ledo, mas mudeipara o 
hipopótarnoporque dc egrandc, mas nern 
sempre eflcaz' (Jovern, C/B, RE) 

Toma decisöes erradas. 

	

ANTA 	 "Urna anta - toma algurnas decisöes 
burras' (Adulto, A/B, Recfe) 

PREGUIA 	 Len to, so sal quando quer ou precisa. 

	

LOBO 	 Acata, executa. 

	

ZEBRA 	 Esperança, que tudo mude. 

	

PORCO 	 Vive na sujelra. 

TUBARAO 	 Irnplacável, destruidor, poderoso. 

Instável, muda de acordo corn a 
CAMALEAO situação. 

BURRO/CAVALO 	 Empaca. 

	

GIRAFA 	 Gigante e distante. 

	

LESMA 	 Deixa rastro. 

A irnagern do Judiciário corn tracos de corrupcão (na verdade alguns juizes) e atenuada ou rnesmo 
desaparece quando solicitamos que se personifique o Poder. 0 exercIcio projetivo de personificacao do 
Poder iudiciário revela uma imagern favorável, que reflete a idealizacao que os participantes fazern 
acerca dos juizes. Os resultados são muito semeihantes entre os grupos. Corn pequenas variacOes 

"OJudiciário 0 uni hornein, corn idaile entre 40 e 60 anos, zeslido de terno 
escuro, de boa aparência, cahelos grisalbos. (imapessoa de respeito, de 
conduta Integra, honesta, inteligente. cultã. 10 mu/to, ouve mt/s/ca 
class/ca, opera ou MPB. Gosta de jogar tents, ou golJè." 

Vale no far que tanto em São Paulo quanto em Recfe hd associacöes a urna 
Jigura fern/nina (f/cia como "menus corruptIvel). Como Ira ços negativos, 
a pessoa" C descrita como autoritdria, orgulhosa, rIgida epresa ao 
passado. 
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111.3. Estrutura e Organização 

Também nesse ponto, a pesquisa constata que o conhecirnento a respeito do Judiciário é relativa-
mente lirnitado e superficial. 0 publico tern uma noção 'urn tanto vaga' sobre a estrutura e a organi-
zacao do Poder iudiciãrio, seja em terrnos das instâncias, seja do próprio pessoal envolvido. 0 nIvel 
de informacao cresce corn a experiência pessoal (ou de alguem do convivio). 

Todos os profissionais direta ou indiretamente associados a Lei tendem a ser associados ao iudici-
ário (principalrnente nos grupos menos inforrnados: classe CD e os jovens - mas nao 56 eles): polici-
ais, funcionários de cartários, advogados. 

São citados nos grupos - promotores, juIzes, oficiais de justica, desembargadores, bern corno 
secretãrias, estagiários etc -, porém de modo aleatório, sern nocão clara da funcao de cada urn, 
tampouco da hierarquia entre eles. Sabe-se que os cargos mais elevados (desernbargador, juiz, pro-
motor etc) demandam formacao superior em Direito, enquanto para os oficiais de justica, é exigido 
nIvel rnédio de escolaridade. Os participantes dizem ainda que o cargo de desembargador é o 'top' 
da carreira, rnas nao sabem bern o seu papel. 

Assim, os profissionais rnais citados nos grupos SO Os juizes, desembargadores e promotores, 
seguidos pelos oficiais de justica e dernais funcionários adrninistrativos, estes ültimos associados 
pelos participantes (sobretudo nas classes CD) a experiências de mau-atendimento. 

Os grupos afirrnam que a Justica opera através de Tribunais, existentes em cada Estado, e de que 
ha urna hierarquia entre eles, sendo que o Supremo Tribunal Federal estã acima de todos como 
ültima instãncia. Afirmam tarnbém que o Judiciário e dividido em setores, havendo a justica do 
Trabaiho, a Criminal, a de famIlia etc. 

Oil 
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"Pois é São cinco tribunais. Epouco, deveria ter mais". 
(Adulto, AB+, Recfe). 

"Você cornecapelos Tribunais. São três instâncias: TribunaldeJustica, 
Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal.. ,Acho que o superior é a 
jilt/ma instáncia" (Aduito, AB+, Recfe), 

"Ultimarnente é so escdndalos e corrzpção envolvendo ojudicicIrio, desde 
a delegacia ate ojuiz" (Adulto, AB+, São Paulo) 

uma estrutura meio complicadinha., a gente não tern tanta inforrnacão 
não!" (Aduito, AB+, São Paulo) 

"Acho que toda c/dade tern uin forum ' (Jovem, CD, Recfe) 

"Deveriam desregionaiizar, ter urn tribunal para cat/a estado, porque as 
vezes o cidaddo tern que viajarpara outra cornarcaparapoder resolver 
uma questão judicial, o custo dissofica muito alto.,. Tern gente que nãc 
tern condicoes de se desiocar..... (Aduito, AB+, Reqfe) 

"Deve ser bem-estratficado, bein-dividido ". (Jovern, AB+, Reqfe) 

"Procuradores analistas, assessores, ojIcial dejustiça. As qualflcacoes 
espec(ficas dessesprofissionais? Ser brasileiro, ser diplornado... ' 
(Aduito, AB-+-, Recfe) 

"A gente acha que os advogadosfazem parte do poderJudiciário, mas ndo 
fazern' (Jovern, AB+, Reczfe) 

"Falta essa informacão bdsica". (Jovern, AB+, Recfe) 

"Os cargos que ocuparn pro1notores, advogados que são representados 
pelo governo); devern serpessoas que estudarn mu/to, conhecem a legisla-
cão". (Jovem, CD, Rec(fe) 

"0 desembargador é urn cargo ac/ma dojuiz. Eo responsdvelpelaparte 
administrativa... 0 desembargador é o tilt/mo a dar a sentenca, no Supre-
mo Tribunal Federal." (4dulto, CD, Rio deJaneiro) 

"0 desembargador tentafazer urn acordo, caso osjuizes não consigarn 
chegar a tirna dec/são." (Adulto, AB+, Rio deJaneirq) 

"A gente tern pouca iiforrnacão sobre isso. Poderia voltar a matéria de 
OSPB nas escolaspara que aspessoasficassem ma/s informadas. (Adulto 
CD, Rio deJaneiro) 
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111.4. Os Juizes 
Se a imagern do Poder Judiciário corno urn todo traz referências predominantemente negativas, o 

mesmo nao ocorre quando se fala especificarnente do juizes. Nos grupos, a idéia que se faz do iuiz 
e adrnirável: uma pessoa séria e inteligente, que estuda e trabaiha muito. 

o juiz desperta solidariedade pois e visto corno profissional subrnetido a rnuito stress: pelo acirnuIo 
de trabaiho, por tratar-se de funcao que demanda urn grande senso de responsabilidade (de decidir 
sobre a vida de outra pessoa. Os participantes afirrnam ainda que os juIzes não contarn corn boas 
condicOes de trabaiho (falta de pessoal e de rnaterial). 

Alérn disso, ha consenso quanto a periculosidade da função, pela exposição e contato corn crimi-
nosos e traficantes, que geram risco de perder a vida, tanto para o juiz quanto sua famIlia (estabele-
cendo relaçao de simpatia e preocupacao corn os juIzes). 

Ern geral, a caracteristica principal da irnagem que os juIzes transmitem e o grande poder que detém 
sobre as pessoas cornuns. Assim, ao rnesrno tempo ern que se acredita que sua funcao seja "vital" para 
o funcionamento da sociedade, despertando sentimentos de respeito e admiraçao, o poder que Ihe e 
atribuldo também gera rnedo e desconfianca ("se eu precisar, o que vai me acontecer?"). 

Se de urn lado a imagern geral e favorável, ha também sinais negativos no tocante a atitudes indevidas 
(arnplarnente expostas pela mIdia), relacionadas a questOes corno irnpunidade, parcialidade e corrupcão. 

Além disso, o simples conhecirnento de que ocorrem discordâncias entre decisOes de juIzes num mes-
rno caso (a diversidade de interpretacOes que a lei permite), parece aos participantes como 'incoerência", 
abalando a confianca do püblico menos inforrnado sobre a Justica em geral (jovens de classe CD). 

Além das decisOes controversas, a impunidade também compromete a imagem de credibilidade e 
a confianca do püblico. 0 püblico rnenos esclarecido que confunde PolIcia e sistema carcerário corn 
iudiciário, transporta para ele a irnagem negativaque os dernais carregarn. 

Finalrnente, outro aspecto desfavorável na percepcão dos participantes, é a enorrne distância que 
existe entre a juiz e a püblico. "Ninguem chega perto de urn juiz", exceto na audiência. Na visão dos 
participantes nao ha contato, e nao ha como ao populacão obter este contato. Essa falta de acesso 
não se refere apenas a algurna 

situacãa juridica especifica, rnas também a distância psicolagica entre a cidadão cornum e este 
profissional. Ou seja, a juiz parece viver em urn rnundo diferente, rnuito superior e a parte da vida 
comum. Esta sensacaa de distância acaba então reforcando (e sendo reforcada) pela imagern de 
poder atribuIda ao juiz (e ao Poder Judiciário) - quanto mais distante mais poderoso e vice-versa. 

Ernbora a corrupcao esteja associada espontanearnente aos juIzes, ha tarnbérn a clara noçao de que ela 
está presente ern outras categorias profissionais, algumas delas, segundo as grupos, rnuito mais corruptas. 

A percepcao de existência de corrupcão entre juizes e alirnentada pela interpretacão de que determi-
nadas sentencas em processos que envolvam os práprias juIzes, ou seus conhecidos, ou que digarn 
respeito a pessoas farnosas e poderosas, são suspeitas de favorecimento (que seria obtido através de 
suborno). E reforcada tambérn pelas notIcias de casos de corrupcão envolvendo mernbros do Judiciário. 

Entretanto, para as grupos, apenas uma parte do Judiciário seria corrupta. 
Comparada corn outras categorias profissionais, a categoria dos juIzes tern meihor avaliacao. Os 

juizes são rnenos corruptos que os politicos, que as advogados, fiscais e policiais. 
A rotina é mais irnaginada (ate através de filrnes) do que propriamente conhecida: ler, analisar e 

julgar processos no forum, ouvir pessoas, realizar audiências, assinar documentas. Dependendo do 
empenho profissional irnaginado, para algurnas pessoas a juiz teria tantos processos para ler que ate 
levaria trabalho para casa; para outras, a prOprio juiz não lena os processos e, sirn, urn resurno 
preparado par seus assessores. 
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o salário de urn juiz - mesmo não se sabendo valores - é considerado alto, o que se justifica pelo 
estudo e pela dedicacão necessArios, assim como pela responsabilidade do cargo. Além disso é visto 
como forma de prevenir corrupcao. 

Porém ha quem não concorde corn o montante, a despeito desses argurnentos, afirrnando que os juIzes 
são extremamente privilegiados, levando em conta a situacao salarial brasileira, o salãrio do Presidente 
(inferior ao dos juizes) e o fato de que o proprio Judiciário, autonornamente, decide sobre seus aurnentos. 

Os participantes não sabem ao certo quanto tempo urn juiz tern de férias. Porém, irnagina-se que, 
levando em conta os recessos, o perlodo de férias de urn juiz ultrapassa o do trabaihador comum, o 
que gera crIticas. Mais do que isso e avaliado como 'regalia ou mordomia". 

De urn rnodo geral, as vantagens de ser juiz sao, alérn do born salãrio, a estabilidade, "o respeito da 
sociedade", urna boa aposentadoria, alérn de outras regalias. Corno desvantagens estão o risco que 
corrern, o stress a que estão subrnetidos, os problernas de consciência, o peso da responsabilidade. 

VAIUTAGEIVS E DESVATAGENS EM SER iuiz 

Salãrio alto; 

Estabilidade no cargo; 

Status/respeito social; 

Poder de influência; 

Autoridade; 

Férias, recesso; 

Mordomias/acessos facilitados 

Detém o conhecimento! 
informacao; 

Poder aquisitivo elevado; 

Aposentadoria integral. 

Stress profissional: excesso de 
trabalho/ pressao 

Muita responsabilidade (decide a 
vida das pessoas); 

Risco/ameaças - inseguranca 
para si e para a famIlia; 

Subornos/tentaçao; 

Isolamento - vida social regrada e 
restrita (desvantagem para quem 
gosta de vida social agitada); 

Precariedade do local trabalho 
(estrutura fIsica arcaica); 

Perda da privacidade. 
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"0 cara mete a carteirinha dejuiz e ninguérn mais mexe corn ele! Nem 
guarda do tránsito, que so ele rep reender urn juiz ole perde o ernprego 
dole ". (Aduito, AB+, São Paulo) 

"Ojuiz é urn projIssional quo a gente tern que acreditar, coino urn médi-
co". (Aduito, CD, São Paulo) 

"Wossa, é muito estudo, muita leitura, nm/to conhecirnento. Ele teve.que 
estudar muito pra chegar id" (Aduito, AB+, Porto Alogre) 

"Devern estudarpra cararnbapra saber como julgar! Eu acho que a coisa 
que lesfazern ma/s é br, ate levarn sorvlço para casa..." 
(Jovern, 4B+, Porto Alegre) 

"E tao estressante, quo en vi no Fantdstico, quo a maiorparte dosjuizes 
são aicoólatras. Dentro dos gabinetes tern whisky, porque eles são tao 
estressados quo precisam disso ". (Adulto, AB+, São Pauio) 

"A prossão do ter que dec/dir 0 futuro de umapessoa é o maispesado 
(Adulto, AB+, Porto Alegre) 

"Ojuiz quo conaenou o Beiramai:.. ojuizjica corn medo, coitado dojuiz 
quo juigou ole!" (Jovem,  CD, Porto Alegre) 

"Urn faz urna coisa e outrofaz outra... Em deterrninadci rogião do Estado o 
carafoipreso e em 01/tm ole dii o dire/to. Quo nern aconteceu corn os 
prédios no Rio dejaneiro. Urn rnandou pagar o o outro não. Vendeu os 
hens e nãofoi passado para as famIlias quo dover/am receber". 
(Jovern, CD, São Paulo) 

"Ru/rn, porquo o La/au estd quase escapando dosprocessos. 
(Jovern, CD, São Paulo) 

"Eu acho quo a rernunoração tern quo ser mu/to a/ta mesmo, para ole não 
sor corrompido". (Jovem, AB+, Porto A/ogre) 

Rode serjusto (saidrio), mas ostdfora do padrão brasiboiro. Mais utna 
vez, é urn nuindo àparto!" (Aduito, AB+, Porto Alogre) 

"Ejusto o do urn outro lado é injusto. Ele estudon para chogar ide sorjuiz 
mas aspossoas ostão ganhando urn saiário born menos quo isso ". 
(Jovorn, CD, Porto Alegro) 

"Umjuiz quo ganha 20 mil rea/spor rnês vive em outropianeta!" 
(Ac/u/to, AB+, São Paulo) 
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"Dojuiz estadual: 8 rn/i bruto. 6800 lIquido. 0 federal: 12 rn/I brnito. 8,5 a 
9 rn/i liquido. Mcis, tern ma/s urn detaihe, Se jbrpra nina comarca especial, 
recebe mais 4 mu". (Aduito, AB+, Reqfe) 

"Tern urn recesso no rneio do ano, fora as licenças que tiram ". 
(Aduito, CD, Recfe) 

"Prirneiro tern que estudcn, fazer concurso pra juiz, terpromocao, pela 
eievacão, indicacdo poiItica" (Adulto, CD, Rec?fe) 

"E muito dfic/i , o concurso parajuiz Quase nunca as vagas são preen-
chidas. Tern gente quefaz o concurso três, quatro vezes ate ser aprovada. 
Alguns nunca conseguern passai (lovern, AB+, Rio dejaneiro) 

"São pessoas bern inforrnadas, tern credibiIidade"  
(Adulto, AB+, Porto Alegre) 

'E as desvantagens em serjuiz2 Arneaça de rnorte, estresse, a estmtura 
flcica que não tern (docurnentos que rnofarn, ambientes quentes, aperta-
dos". (Adulto, 'JD, Recfe) 

'21 vantagem de serjuiz é o saidrio, a qualidade de vida, poder ter tudo ". 
(Jovem, CD, Recfe) 

"Pessoa visada, adquire mu/ta insegurança (por exernpio, hd muitos casos 
ai .. sejulgar urn traficante, então ele pode te rnarcar.." 
(Adulto, AB+, Reqfe) 
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111.5. Reforma do Judiciário 
e Controle Externo 

A questão da reforma do Judiciãrio e a proposta de controle externo não são de conhecimento geral 
do püblico pesquisado. Compreensivelmente, os grupos mais favorecidos economicarnente (AB) estão 
mais informados neste sentido, porém tern uma nocão muito vaga do que se pretende de fato. 

Embora já tenham ouvido falar do projeto de reforma do iudiciário e se manifestem a seu favo 
nao conhecem seus objetivos práticos. Os grupos encaram a reforma como possibilidade de correção 
das deficiências do sistema, propondo a modernização da justica, diminuicao das instâncias, encoihi-
mento dos prazos para os recursos e apelaçOes, e informatizacao de todo o apareiho. Por outro lado, 
O pouco conhecirnento em relaçao a estrutura e funcionamento atuais, compromete a avaliacao da 
proposta— como avaliar, ou mesmo sugerir alguma reforma se pouco conhecem do sistema atual? 

Já a idéa de urn controle externo gera reacOes controversas nos grupos e nao resulta em urn 
posicionamento claro e definitivo - falta conhecimento, inforrnacao. 

Da mesma maneira que na questao geral da reforma, em principio também parece uma iniciativa 
positiva, ja que a visão que tern do iudiciãrio e de "uma caixa-preta", inacessIvel a populacao e a todos. 
Os entrevistados argumentam que o poder absoluto e incontestável ajuda a corrupcao e o favorecimento, 
e que os demais poderes são controlados, nao havendo motivo para que o iudiciãrio seja privilegiado. 

Neste sentido, imaginam que o controle possibilitaria, por exernplo, a agilizacão dos processos e a 
prestacao de contas quanto as verbas repassadas. No tocante a atuacao dos juIzes, nao ha consenso: 
de urn lado, seria desejável "evitar falcatruas", mas, de outro, ha preocupaçOes quanto a preserva-
ção de sua autonomia ao julgar os processos. 

Ao mesmo tempo, a idéia do controle externo desperta dtvidas e incertezas entre os participan-
tes: Quem faria a controle? Qual a participacao do povo? Qual a interferência na atuacao dos juizes? 
E por quem ele seria fiscalizado? 

Faltam esciarecimentos e nao ha consenso entre as participantes quanta a questão. Assim, ques-
tionam sua conveniência argumentando que seriam rnais custos para as cofres pUblicos (para o 
contribuinte pagar), e mais oportunidades para a corrupçao. 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CONTROLE 

• Apoio da opinlao p(blica favorávei a idea; 
• Reducao da autonomia; 
• Sensacao de major democratizacao (acesso 

e fiscalizacao por parte da populacao); 
• Meihora a confiabilidade no pals; 
• Controle dos gastos 
• Aumento da credibilidade/confianca. 

• Perda de autonomia do juiz; 
• Dificuldade para encontrar quem faria este controle; 
• Clrculo vicioso: seria mais um poder que por ser 

composto por pessoas, tambem seriam corruptIvel; 
Impossivel fiscalizar; 

• Mais gastos para cofres püblicos; 
• "Nada vai mudar. 

"A gente nao sabe cornoflinciona. A genie deter/a saber isso prirne/ro, 
porque sendo a ge/lie vai achcir que ndo fez nada. A ge/lie deveria saber 
urn por urn Os itens, o que é... A gente não conhece, não stibe o que deveria 
mudar". (Adulto, GD, São Paulo) 

"Todos os Poderes On que ser superi'isionados, controlados. E importante 
hciver transparéncia parci a sociedade. "(Adulto, AB+, Rio dejaneim) 

"Quando ojuizfaz algurna coisa errada, nao recebe nenhurna punicao. 
Urn juiz encobre o outro." (Jovern, AB+, Rio dejaneiro) 

"Todo mundo quer o controle. OsjuIzes tarnbémn tern que serfiscalizados 
(Iduilo, CD, Rio deja/leiro) "E quern vaijIscalizar esse controle? E se houver 
corrupçao no controle, quern vai denunciar?" (lovern. CD, Rio dejaneiro) 

 

 

 

 



"Deveria descentralizar ciJustica, comofizerarn coin Os Fóruns aqui do 
Rio. frI tern forum em Caxias, em Campinho, em Jacarepaguá. Facilita o 
aceco do cidaddo aoJudicidrio. E tern que haver, tambérn, rnelhor atendi-
mento àspessoas, nos cartórios. " (Adulto, CD, Rio deJcineiro) 

"Diminuir a burocracia, acabar corn todas essas instâncias. Osprocessos 
demorain mu/to, tern muito recurso. Tern que bayer ma/s rapidez 
(Adulto AB+, Rio dejaneiro) 

"Eu cheguei a ver a atendente do forum ser super grossa corn utna pessoa 
hum ilde" (Adulto, AB+, São Paulo) 

"Eu vejo que o PoderJudicidrio tern muita autonornia, seria born que 
houvesse uniaforma defiscalizacão externa. Porque internarnente são 
corporativos, coino toda categoria tende a ser". (Adulto, AB+, Recfe) 

"Tern que ter controle s/rn, cadê ojuiz La/au..." (Jovern, CD, Recfe) 

"Se/or interno naofunciona" (Jovern, CD, Recife) 

"Mesmo tendo tim controle, tern uma comunicação entre eles que entram 
em acordo ". (Jovern, CD, Recfe) 

"Poderia bayer tuna cornissdo plural para investigar o PoderJudicidrio. 
Formada por vdrios setores e ate corn particiibacao popular"  
(Jovern, AB+, Recfe). 

"Mas umapessoa do p01)0 seria engolida na comissão, porque não conhece 
bern o assunto ". (Jovern, AB+, Recfe). 

"Deveria ter uina inaiorjiscalizacão e uina prestacão de contas do traba-
iho deles também... Deveria ser urn conselhoforrnado por vdrios setores, 
corn nina particijação popular". (Jovein, AB+, Porto Alegre) 

"Opositivo é que estd se tentandofazer o controle externo, porque c/es 
não tern nenhurn controle. Poderia ser positivo pra nós, porque al vai ter 
alguérn cuidando do judicidrio pra nOs". (4dulto, AB+, São Paulo) 

'jcl ouviJàiar de ter urn órgão externo prajiscalizar". 
(Aduito, 413+, Rec(Jè) 

"Acho que se houvesse pressão essa corrupcão jr/a dirninuir". 
(Adulto, AB+, Recfe) 

"Dependendo de coino se dd esse cont role, c/c pode ser nocivo. Se c/c entra 
eni harmon/a, tudo bern ". (Aduito, CD, Recfe) 
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A relaçao do iudiciário corn a sociedade e avaliada como "distante e fria". Na verdade, o restrito nivel 
de informacao e a imagern de "caixa preta", per se,já apontarn para urna relaçao insuficiente e insatisfatOria. 

Os grupos afirmam que o Poder iudiciário se coloca muito distante da sociedade. Para os partici-
pantes, ele nao se faz conhecer e não dá satisfacOes ao cidadão. E forte o sentimento de que ele se 
mantém enclausurado nos Tribunais, não se aproxirnando da populacao. 

Ao mesmo tempo, o baixo conhecimento em relação ao seu funcionamento, major nos segmen-
tos CID, aumenta essa distãncia, criando urn hiato muito grande entre a importância que Ihe é 
creditada pela populacao (seguranca por ter a quern recorrer), e a sua pouca aplicahilidade prãtica, 
porque, segundo eles, quando precisam recorrer a Justica, sentern-se frustrados pela lentidão e 
parcialidade nas decisOes judiciais que beneficiam os grupos corn poder politico e econOmico. 

As informacOes e a imagem forrnada sobre o Judiciãrio provérn principalmente dos meios de 
comunicacão - noticiãrios de Tj radio, jornais, urn fonte por vezes enviesada, ja que enfatiza escãn-
dabs, ressaltando comportamentos e situacOes inadequados e reprovãveis (como, por exemplo, 
casos de corrupcão, de abuso de poder, juiz Nicolau etc). 

Outra fonte de referéncia é a experiencia pessoal, ou de pessoas prOximas, corn o Judiciário. Mas, de 
fato, tais experiencias concretas corn setores especIficos do sistema judiciário (Trabaiho, Familia, etc) 
são insuficientes para promover uma visao mais clara do Poder iudiciário como urn todo. As expectati-
vas apontam para urna relacão aberta e transparente, que ofereca informacOes em linguagem clara e 
acessIveb, sobre a estrutura e o funcionamento, bern como sobre a atuacão - positiva - do iudiciário 
junto a Sociedade. Os meios sugeridos para tal seriam, principalrnente, a T\f e as escolas. 

Ha também expectativas especIficas quanto ao atendirnento de pessoas rnenos favorecidas: urn 
tratarnento mais cordial por parte dos funcionários que recepcionam o püblico, e urn atendimento 
igualitario por parte dos funcionários mais gabaritados. 

A carnpanha de televisão prestando esclarecirnentos sobre o Judiciário e lembrada apenas por 
parte dos grupos. Em São Paulo e Porto Alegre não ha qualquer lernbrança precisa. 

A campanha e rnuito bern recebida pelos que a viram, que dizem ser necessário esse tipo de escla-
recimento. Os que assistirarn aos cornerciais ebogiarn a iniciativa e a forma didática corn que foi coloca-
do o conteüdo, sobre a diferenca entre o papel do promotor, juiz (o exernpbo do árbitro de futebol), o 
poder de policia como sendo atribuicao do Poder Executivo etc. 

'Ties se sentern super hornens. E se sentern acirna de tudo, de todos os 
poderes (Aduito, AB+, Porlo Alegre) 

"Deveriam se inostrcir mais, mostrar a cara!" 'Aduito, CD, Porto Aiegre) 

"Tern que abrir a caixapreta e mostrar comofunciona o s/sterna, 56 isso!" 
(Adulto, AB+, Porto Alegre) 

'Quanto niais transparentepra nós, a gente La se sentir ma/s seguro. E saber 
cornofuncionapara ter credibilidade, conjIanca' (Adulto, CD, São Paulo) 

"(A re/a (ãq) c/ever/a ser aberta, que você pudesse ver o que c/es estão 
fazendo. QuantosjuIzes tern para trabaihar e o que eles vãofazer coin 
aquilo. Eles não mostram esses nilmeros, quantosjuIzes tern prajulgar a 
gente não sabe nada". (Adulto, AB+, São Paulo) 

"Seria usai' os me/os de cornunicacaopara inostrar o que eles têin fe/to, as 
beifeitorias". Aduito, AB+, Porto Alegre) 

"Na IV, so as notIcias ruins chegam pra gente. As hoas, a gente não tern 
acesso ". (Aduito, CD, São Paulo) 
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V. CONCLUSOES 

• Em geral, o püblico pesquisado revela urn baixo conhecimento e farniliaridade 
corn o Poder Judiciário. Sabe-se que é responsável pelo cumprimento das leis 
e, conseqUentemente, pela ordern na sociedade e por assegurar os direitos do 
cidadão. A partir disso, faltam informacOes rnais precisas e desenvolve-se uma 
irnagern bastante particular. 

• A irnagem do Judiciário e de uma "caixa preta", rnisteriosa, pouco acessivel ao 
indivIduo comum e que contém segredos que apenas seres especiais (os juIzes) 
podem decodificar. 

• As mencOes a "tartaruga" e ao "leão" refletem os principais tracos associados 
ao Judiciãrio e aos JuIzes: muito poder e autoridade, conhecimento, abstracao 
e mistério, distanciarnento das pessoas cornuns. Parece urn rnundo a parte, 
tanto da sociedade quanto dos outros Poderes. Os sentirnentos gerados diante 
dessa percepcao são de respeito, rnas tambérn de inseguranca, desconfiança e 
temor, intensificados entre pessoas menos esciarecidas e/ou experientes - 
classe CD, jovern. 

• 0 Juiz e figura que rnais representa o Judiciário perante o püblico, constituindo 
elernento fundamental para a credibilidade e a confianca no sisterna. Desperta 
sentirnentos de respeito e solidariedade, já que e visto corno alguern poderoso, 
rnas que trabalha rnuito e tern grande responsabilidade. Da mesrna forma que 
o Judiciário em si, o iuiz também desperta sentimentos de temor, diante de 
todo seu poder e tudo que pode fazer corn o cidadão cornum, ate a revelia 
deste, agravado pela constatacao da distancia inacessIvel que os separa. 

IN A marca da corrupcão, ernbora arraigada na imagem da instituiçao, não atinge 
a classe dos juizes como urn todo, nern a maioria dos profissionais. 

• A queixa mais concreta e a crItica rnais consistente diz respeito a rnorosidade 
do sistema Judiciário: a lentidão dos processos e a burocracia. Paralelamente, a 
expectativa generalizada e de maior agilidade nos processos. 

• Impunidade, desigualdade e corporativismo são tarnbérn itens importantes na 
avaliacao. do sistema Judiciãrio e que podem comprometer a credibilidade e a 
confiança da populacao. Ha a crenca de que os poderosos e ricos sejarn 
protegidos pelo Judiciário, enquanto o cidadao comum, de classe media, 
estaria em desvantagern a priori, inseguro e impotente diante da situação. 

• Aparentemente, o caso do juiz "Nicolalau" foi urn marco, principalrnente por 
trazer a luz estas questOes. Ate hoje está presente na mente das pessoas e e 
discutido espontanearnente pelo püblico. Se de inIcio pareceu urn contraponto 
as criticas de irnpunidade, desigualdade e corporativismo do Judiciãrio, a 
evolucao do caso - talvez pouco esclarecida - pode reverter negativamente. 
Neste caso, parece haver urna confusão entre a idéia de justica, em geral, e a 
instituição Judiciãrio. 0 püblico equipara arnbos os conceitos, nao entende a 
distincao e os limites, ate porque não conhece profundamente o papel e o 
funcionamento do Judiciário. 
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N 0 desconhecirnento e a associacão corn ordern e seguranca levam a outras 
confusOes quanto a atuacao e o papel do iudiciãrio. Assim, falar em Judiaário, 
rernete a policia, delegacia, prisão etc, fazendo corn que todas as situacOes de 
eventual descumprimento da Iei passern a ser atreladas ao sistema Judiciário. 
Ou seja, a tendéncia e considerar todos os profissionais envolvidos, bern como 
todo o processo em si sob a responsabilidade direta e total do Judiciário. 

N Da rnesma forma, todas as questOes relativas as leis passarn a ser relacionadas 
ao Judiciário. Embora se saiba, na teoria, que é o Poder Legislativo quem faz as 
leis, na prática espera-se que o Judiciário as reformule, modernize etc. 

N Também os advogados tendern a ser espontaneamente associados a estrutura 
do poder Judiciário, mesmo que a rigor se saiba que eles não tenharn uma 
participacao direta. 

N Evidentemente, esta confusao faz corn que todos as deficiências e tracos 
negativos de imagern nessas areas e atuacOes sejarn transferidos para o 
iudiciário. 

N A irnagern do Poder iudiciário na atualidade tende mais para o negativo ern 
funcao basicamente dos seguintes aspectos rnais deterrninantes: 

Os escândalos envolvendo JuIzes Federais e altas cifras, tratados corn 
bastante ênfase na mIdia; 

Experiências pessoais (ou de pessoas prOximas) negativas no que se refere a 
lentidão, burocracia e mau atendimento, no trârnite de processos jurIdicos; 

Percepçao de parcialidade nos julgamentos que favorecern aos "mais ricos" 
(rnais esclarecidos dos seus direitos, corn advogados caros e competentes a 
seu favor, além do "trãfico de influencias"); 

E, por urn, a grande confusão entre as atribuicOes dos trés poderes (execu-
tivo, legislativo e judiciário) que rernete ao Judiciário culpa e responsabilida-
des que não seriarn de sua competência, sobretudo no que se refere ao 
poder de poilcia e da necessidade de reforrna das leis. 

N A reforrna do Judiciário ainda não está na agenda de discussão da populacao. 
A rnaioria desconhece seu teor e encaminhamento. 

N A idéia de reforrna e positiva, porquanto compativel ao momento do Pals, ern 
que outras reformas estão ocorrendo e são bern-vistas pelo pCbIico. No caso 
especIfico, a reforrna no Judiciário sugere a possibilidade de correcão das 
deficiências do sisterna. 

• Da rnesrna forma, o controle externo parece - a principio - urna iniciativa 
positiva, já que o cidadão se sente irnpotente face ao autônomo e grande 
poder atribuldo ao Judiciãrio. Mas, em urn segundo rnornento, dLiividas e 
incertezas passam a confundir e cornprorneter a proposta - quern faria o 
controle, qual a participação do povo, qual a interferência na atuacao dos 
juIzes etc. Faltarn esclarecirnentos e não ha consenso entre os participantes 
quanto a questão. 

N Da rnesma forrna, o controle externo parece - a princlpio - urna iniciativa 
positiva, ja que o cidadão se sente impotente face ao autônomo e grande 
poder atribuldo ao Judiciário. Assirn, a idéia de "alguern" fiscalizando o 
Judiciário sugere o aparecirnento de urn interrnediário, urn "aliado" do pübli-
co, reduzindo sua inseguranca e irnpotência. Mas, ern urn segundo mornento, 
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düvidas e incertezas passam a confundir e comprorneter a proposta - quem faria 
o controle, qual a participaçao do povo, qual a interferência na atuacao dos 
juIzes etc. Faltam esciarecimentos e não ha consenso entre os participantes 
quanto a questao. 

I lnformacao e transparéncia são as principais expectativas das pessoas quanto ao 
Judiciário. E, alias, o que esperam e avaliarn em todos os órgaos püblicos e 
privados da sociedade atual. 

I A mIdia e a principal responsável pela divulgacao e tarnbém pela imagem 
atribulda ao Judiciário. Porém, a ênfase e a concentracao em escãndalos, tern 
servido para reforçar uma irnagem predominantemente negativa, que ressalta 
a corrupcao, a impunidade, a desigualdade, a rnorosidade etc. 

I Houve recall positivo da recente campanha promovida pela Associaçao dos 
Magistrados Brasileiros. Foi percebida como uma iniciativa educativa e 
esclarecedora, como uma forma (ainda timida) de aproxirnacão corn a popula-
cão, para tentar reverter a imagem negativa da categoria profissional, mas 
bern recebida e que, segundo afirmam, deveria ser reforçada corn outros 
rneios de divulgacao alérn da televisão. 
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