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Apesar do cenário de redução da concentra-
ção de renda no país, que se delineou em mea-
dos dos anos 2000,1 a desigualdade de renda e 
a exclusão de determinados grupos sociais do 
acesso aos direitos ainda persiste. Diversos são os 
marcadores sociais que favorecem esse cenário de 
desigualdade: grau de escolaridade, situação ocu-
pacional, idade, gênero, origem regional e a cor 
da pele. Nessa perspectiva, estudos sobre a relação 
entre o sistema de justiça penal e a discriminação 
racial revelam que os negros são o grupo que rece-
be tratamento menos benéfico pelas autoridades 
policiais e instituições de justiça.

Resultados da pesquisa de Sérgio Adorno 
(1996) mostram que a vigilância policial sobre a 
população negra é maior do que sobre a popu-
lação branca, tendo em vista ter havido maior 
“incidência de prisões em flagrante para réus 
negros (58,1%) comparativamente a réus bran-
cos (46,0%)”.  No mesmo sentido, a pesquisa 
revelou que há mais réus brancos respondendo a 

processo em liberdade (27,0%) do que réus ne-
gros (15,5%); e, além disso, concluiu-se que réus 
negros dependem mais da assistência judiciária 
proporcionada pelo Estado (defensoria pública e 
dativa, correspondendo a 62%) se comparados 
aos réus brancos (39,5%). 

Todos esses dados produzidos na década de 
1990 já demonstravam a relação entre a discrimi-
nação racial e a justiça criminal. Diante disso, po-
de-se esperar que essa parcela da população con-
fie menos nas instituições de justiça e na polícia.

No presente artigo, são examinadas as dife-
renças de percepção sobre o sistema de justiça e 
a polícia entre os brancos (aqueles que se declara-
ram de cor branca ou amarela) e os não-brancos 
(nos quais se incluem pardos, negros e indígenas). 
Para isso, foram utilizados os dados do Índice de 
Confiança na Justiça (ICJBrasil), produzido pela Es-
cola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas. Iniciado em 2009, o ICJBrasil consiste na 
aplicação de um questionário, a cada trimestre, em 

Os Diferenciais de Confiança 
na Justiça no Brasil

Luciana Gross Cunha, FGV DIREITO SP 

Luciana de Oliveira Ramos, FGV DIREITO SP
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1  De acordo com 
o coeficiente de Gini, que é 
a medida de desigualdade 
de renda mais comumente 
utilizada, o grau de 
concentração de renda no Brasil 
caiu 4% entre 2001 e 2004, 
passando de 0,593 para 0,569.
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oito diferentes unidades da federação, nas regi-
ões metropolitanas e no interior, com cidadãos 
maiores de 18 anos, que compõem uma amos-
tra construída com base em variáveis como sexo, 
rendimento mensal domiciliar, escolaridade, faixa 
etária e condição socioeconômica. Durante o ano 
de 2014, foram entrevistadas 6.623 pessoas nos 
estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Distrito Federal.

O Gráfico 27 apresenta os diferenciais de 
confiança no Judiciário. Os resultados do ICJBra-
sil para o ano de 2014 revelam que a maioria 
dos entrevistados, independentemente da raça, 
não confia no Judiciário (acha “Pouco confiável” 
ou “Nada confiável”). Todavia, a confiança dos 
brancos na Justiça é maior do que a dos não-
-brancos, sendo o diferencial de 6 pontos per-
centuais entre os que responderam “Confiável”.

GráFICO 27 · Confiança no Judiciário

Fonte: ICJBrasil Ano 6.
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Com relação à satisfação com a Polícia, tam-
bém existem diferenças, porém com níveis mais 
altos. Dentre os “Muito satisfeitos”, os brancos 
apresentam 2 pontos percentuais a mais que os 
não brancos, o mesmo ocorrendo com os que 
responderam “Um pouco satisfeito”. Já entre os 
que estão um pouco insatisfeitos, os não-brancos 
apresentaram frequência 4 pontos percentuais 
maior e entre os que responderam “Muito insa-
tisfeito”, 1 ponte percentual. Tal diferencial de 
satisfação com a polícia corrobora Sampaio et al. 
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(2015), que estima o impacto da criminalidade sobre a 
confiança na polícia, mostrando que tal efeito é signi-
ficativamente maior para a população de não-brancos, 
que tende a confiar menos.

Há várias hipóteses que podem explicar os di-
ferenciais de confiança e satisfação com as insti-
tuições acima mencionadas. A primeira tem a ver 
com a existência de discriminação racial na atua-
ção dessas instituições em solucionar os problemas 
de cada grupo étnico. Outra hipótese seria a de 
haver diferenças de conhecimento sobre e fami-
liaridade com essas instituições, devido à alta cor-
relação entre as dimensões de raça e o acesso à 
educação e a ocupação no mercado de trabalho.

Entretanto, exclui-se no presente trabalho 
uma terceira hipótese: a de que brancos e não-
-brancos teriam acessos distintos à justiça. Obvia-
mente que os custos para acessar o Sistema Judici-
ário vão muito além do que se incorre para entrar 
com uma causa, mas o gráfico abaixo de percep-
ção nos mostra que não há diferenças significati-
vas entre brancos e não-brancos sobre os custos 
para entrar com uma ação na Justiça. 

GráFICO 28 · Satisfação com a Polícia

Fonte: ICJBrasil Ano 6.
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Diante desses resultados, concluímos que 
a discriminação racial em relação aos negros in-
fluencia negativamente a confiança desse grupo 
nas instituições do sistema de justiça e a satisfação 
com a polícia. De maneira semelhante, a falta de 
familiaridade com o Judiciário também explica o 
baixo grau de confiança nessa instituição.

GráFICO 29 ·  Em termos de custos para entrar com uma causa na 
Justiça, o Judiciário Brasileiro é:

Fonte: ICJBrasil Ano 6.
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