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OBSERVAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Organização 
Maria Tereza Sadek 

Não há, no Brasil, uma tradição de pesquisas acadêmicas sobre o 
Judiciário e menos ainda uma linhagem de estudos baseados em entrevistas 
com juízes. Essa circunstância refletiu-se no mapeamento do nosso campo de 
investigação e, posteriormente, na condução do trabalho, que exigiu contatos 
pessoais com numerosos juízes. O caráter inovador deste programa de 
trabalho forçou-nos a descortinar um universo em grande parte desconhecido: 
os meandros da justiça. Esta dificuldade foi superada através de workshops 
com especialistas da área e visitas a comarcas, tribunais e fóruns. Quanto ao 
segundo problema – a falta de experiência em entrevistas com juízes –, 
tomamos como modelo as pesquisas de opinião realizadas junto às “elites” 
brasileiras pelo Idesp. 

Este relatório registra alguns dos problemas e algumas percepções 
sobre a magistratura que se foram formando entre os pesquisadores no 
transcurso do projeto. 

Uma vez definido o universo a ser pesquisado – número de juízes, sua 
distribuição em instâncias e entrâncias, os estados que deveriam ser incluídos 
na amostra – um dos grandes problemas enfrentados pela pesquisa foi a escolha 
e o treinamento dos entrevistadores. Esta dificuldade decorreu do fato de que os 
entrevistados – no caso, juízes – compõem uma categoria profissional com 
características muito singulares no meio social brasileiro. 

O juiz sofre um processo de socialização interna corporis que o coloca 
em uma posição de inquiridor e não de entrevistado, de julgador e não de um 
personagem a ser avaliado, de alguém que decide com base nos autos, que 
tem nos códigos as respostas a indagações que lhe são feitas. A estrutura do 
Judiciário confere imenso poder a cada indivíduo (juiz), poder esse que se 
materializa em sentenças, que podem não ser definitivas, uma vez que cabe 
recurso a instâncias superiores, mas são de qualquer forma protegidas. 

A seleção dos entrevistadores obedeceu a critérios exclusivamente 
acadêmicos. Esforçamo-nos para formar um corpo de pesquisadores ligado à 
pós-graduação e com interesse nesta área de estudos. Verificamos, entretanto, 
que esse critério não resolvia todos os problemas. Constatamos que este 
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levantamento de opiniões seria diferente das pesquisas tradicionais de opinião 
pública, e mais complexo até do que os chamados surveys de elite, tais como os 
que se têm realizado junto ao Congresso ou ao empresariado. Entrevistar juízes 
é mais difícil e o tipo de entrevistador deve também ser selecionado de forma 
diferente. Ser estudante e interessado no tema não era suficiente. 

Observamos que o acesso aos magistrados era mais fácil quando os 
entrevistadores não eram tão jovens e quando eram razoavelmente formais na 
aparência. Um primeiro balanço das atividades de campo forçou-nos a 
redefinir nossa estratégia e a selecionar pesquisadores com mais idade e com 
uma postura mais “formal”. 

Muitos magistrados têm dúvidas sobre a conveniência de se exporem 
ao debate público, ainda que seja sob a forma impessoal de respostas a um 
questionário cujos resultados serão apresentados sob a forma objetiva de 
quadros estatísticos. A resistência em aceitar responder ao questionário 
apareceu de várias formas, desde o temor a uma possível identificação, 
respondendo apenas parte do questionário; a pedidos de permissão à 
Corregedoria; solicitações de cartas de apresentação; recusa pura e simples; 
até a apreensão do material, com severas repreensões aos entrevistadores. 
Mas a situação oposta também ocorreu. Muitos fizeram questão de se 
identificar, assinando o questionário, elaborando longos comentários e até 
convidando os pesquisadores a apresentarem os resultados em palestras em 
associações da magistratura. 

Alguns dos depoimentos dos entrevistadores merecem ser transcritos, 
uma vez que fornecem material para o conhecimento não só do trabalho de 
campo, mas, também, do perfil da magistratura. Selecionamos abaixo relatos 
que ilustraram estas observações. 

Relato 1 

DR. I – Levo uma tarde toda para conseguir uma resposta positiva por 
parte dele. Fica com o questionário, consulta um colega. Quando finalmente 
arranja um tempo, é um dos poucos que nos convida para sentar e esperar 
enquanto responde. Diz-nos que enviou, via fax, uma cópia do questionário à 
Corregedoria, tendo recebido “autorização” para responder. Vai lendo as 
perguntas e também as respostas e os comentários que faz em voz alta. Às 
vezes, quando faz um comentário em forma de pergunta, ele dirige o olhar 
para o pesquisador. Nada respondo, pois sei que as questões não estão sendo 
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dirigidas a mim, mas a ele mesmo. Quando chega ao item relativo à 
escolaridade de seus pais, comenta, agora sim visando o pesquisador, que é 
um dos poucos juízes que realmente veio da classe baixa, que teve que lutar 
sozinho para chegar onde chegou. Acrescenta que seus pais não têm nem o 
primário completo. Demonstrava que tinha conseguido alcançar a sua meta. 
Sua superioridade agora era reconhecida... 

Relato 2 

DRA. A. C. – Sem dar-me conta, chamo-a de você. A Dra. A. C. 
replica, com certa agressividade, que é uma autoridade, merecedora de 
respeito e que tem o direito de ser chamada de senhora. Constrangido, peço 
desculpas, chamo-a dessa forma e continuo a apresentação. Ela nem aceita 
nem recusa de imediato o questionário. Pede que eu o deixe em cima de sua 
mesa; se tivesse tempo, responderia. Faço isso. Duas horas depois, quando 
vou recolher o questionário, ela sorri e entrega-o amavelmente, devidamente 
preenchido, mas sem tecer comentário algum a seu respeito. Despeço-me e 
agradeço. 

Relato 3 

DRA. F – Não quis responder ao questionário. Disse que só se tornou 
juíza depois da Constituição de 1988 e que por isso não poderia responder 
satisfatoriamente às questões. Afirmei que não havia relação entre a data de 
ingresso na magistratura e a possibilidade de responder ao questionário, e que 
ela poderia assinalar “sem opinião” nas questões sobre as quais não quisesse 
opinar. Ela replicou dizendo que não era uma pessoa sem opinião. Devolveu-
me o questionário. Não havia como insistir. 

Relato 4 

DR. R. – De início, o Dr. R. relutou em aceitar o questionário, alegando 
ter muito trabalho naquela tarde. Insisti, afirmando que não lhe tomaria muito 
tempo. Por fim, aceitou-o, mas disse que iria consultar seus colegas. 
Passamos a tarde toda no fórum. Percebemos que durante todo aquele tempo 
ele não presidiu audiência alguma e que não havia um número grande de 
processos sobre sua mesa. No fim da tarde, ao passar para recolher o 
questionário, encontramo-lo ao telefone. Esperamos durante vinte ou trinta 
minutos e ele não terminou a conversa, deixando-nos a impressão de que 
tempo ele tinha de sobra. Resolvemos deixá-lo para outro dia. Voltamos. 
Então, ele havia respondido apenas às questões fechadas, de múltipla escolha, 
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deixando sem resposta as questões abertas, que ele chamou de “pessoais”. 
Afirmou que poderia ser identificado se as respondesse. Explicamos-lhe que 
isso seria impossível, pois seu questionário seria misturado com os outros e 
tabulado apenas numericamente. Na verdade, ele já sabia disso, desde que 
esta informação consta do cabeçalho do questionário. Passa então a respondê-
las, mas ainda assim deixou algumas sem resposta. Decidimos não insistir. 

Relato 5 

DRA. D. – Não conseguimos conversar com ela. O questionário foi 
entregue através do oficial de justiça. Diversas vezes voltamos para recolhê-
lo e a resposta era sempre a mesma: não havia tido tempo para responder. Na 
última vez (sétima visita) que retornamos ao fórum, o oficial de justiça 
responsável pela vara não se encontrava. Conversamos com o oficial da vara 
vizinha e indagamos se poderíamos entrar na sala da juíza para perguntarmos 
pelo questionário. Ele nos disse que a juíza não recebe ninguém, que 
poderíamos tentar, mas que certamente levaríamos um “escorro”. Com medo, 
resolvemos não arriscar e esperar pelo oficial responsável. Mais tarde, o 
mesmo funcionário, talvez sensibilizado pelo número de vezes que nos viu 
por lá, disse que ele mesmo poderia entrar na sala da juíza e perguntar pelo 
questionário, mas isso se ela não fosse uma “casca”. Horas depois, quando 
chega o oficial responsável, ele nos ajuda. Entra na sala. Mas retorna com o 
questionário em branco. 

Relato 6 

Muitos juízes recusaram-se inicialmente a responder ao questionário. 
Alguns manifestaram medo de que isto os prejudicasse em sua carreira, caso 
o conteúdo de suas respostas chegasse até a Corregedoria. Esclarecidos da 
finalidade da pesquisa, da forma como seriam tratados os dados e lendo o 
cabeçalho do questionário, muitos passaram a responder às perguntas. Outros, 
assim mesmo, mostravam-se reticentes. É importante salientar que não tive 
contato direto com todos os juízes pesquisados. Em vários casos a dificuldade 
de chegar até o juiz não pôde ser superada. Assim, o contato era feito através 
do oficial de justiça, às vezes através do escrevente. Nesses casos, pude 
perceber a reação dos funcionários, que ia desde um certo constrangimento 
em apresentar o questionário ao juiz – algo que fugia por inteiro a suas 
funções de rotina –, até um genuíno interesse pelo tema da pesquisa. Os 
oficiais, pelo que notei, não têm intimidade com os juízes; têm até certo 
receio. A distância na hierarquia de poder é muito clara. Muitas vezes, os 
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próprios oficiais se antecipavam aos juízes, dizendo que estes não tinham 
tempo para responder. Nessa situação via-me obrigado a superar duas 
barreiras e não apenas uma. Percebi que foi muito mais difícil responder à 
negativa das juízas do que a dos juízes. As juízas parecem mais propensas a 
responder negativamente do que os juízes. Em menor número, talvez tenham 
que fazer um esforço maior para sobressair-se no mundo predominantemente 
masculino de sua profissão. 

Relato 7 

Os primeiros contatos com os juízes me provocaram medo e 
insegurança. Iniciei as entrevistas em uma cidade do interior de São Paulo 
com um juiz da Vara de Menores. Acho que até tremia. Depois, quando o juiz 
leu o questionário e disse que a pesquisa era séria e bem feita, ele mudou sua 
postura e até me ajudou no contato com outros juízes. Percebi que era muito 
importante dizer que a pesquisa era coordenada por uma professora da USP. 
Isto facilitava a apresentação. Mas não faltaram “chás de cadeira”, olhares 
ressabiados, por vezes até parecia que eu estava sendo julgada. 

Algumas impressões merecem ser ressaltadas: 

– Há muita disparidade entre os fóruns, de acordo com o tamanho das 
cidades. Nos municípios menores, nota-se que a autoridade do juiz está 
presente em todos os ambientes. Quando coincide desse juiz possuir uma 
personalidade mais autoritária, isto se reflete no comportamento dos 
funcionários, que têm medo dele; medo de estar infringindo regras, como 
anunciar a presença de uma pesquisadora ou entrar na sala sem ser chamado. 

Nos municípios maiores, a autoridade do juiz está mais diluída. O 
contato do juiz com os funcionários é menos direto, é mediado por uma 
estrutura burocrática mais complexa. 

– Os juízes são em geral muito lentos para receber a pesquisa e, 
sobretudo, para responder ao questionário. Vários deles obrigaram-me a 
voltar ao fórum mais de três vezes. Muitos parecem sentir que afirmam sua 
autoridade tardando em atender a uma solicitação; outros, recusando-se a 
responder. 

– Noutra cidade, por mais que tentasse, não pude contatar diretamente 
nenhum dos juízes. Falei com eles através da diretoria administrativa do 
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fórum e do juiz diretor. Só assim consegui autorização para entregar os 
questionários. 

– Noutras duas cidades encontrei os juízes mais abertos. Eles gostaram 
tanto da pesquisa que me solicitaram que pedisse à coordenadora do trabalho 
que se comunicasse com eles e fizesse uma apresentação dos resultados da 
pesquisa na Associação Paulista dos Magistrados. 

Relato 8 

Em Goiás, o acesso aos juízes foi relativamente fácil, primeiro pela 
familiaridade da entrevistadora com o ambiente, e depois, pela receptividade 
dos juízes. O contato com os desembargadores foi mais difícil. Eles não têm a 
mesma receptividade para com as pessoas. O fato de estar havendo correição 
no Fórum de Goiânia, na época do desenvolvimento da pesquisa, provocou 
certo atraso, pois os juízes se encontravam ocupados em vistoriar os 
processos sob sua competência. A maioria dos juízes mostrou-se interessada 
em responder às questões. As recusas vieram de três juízas. Uma delas disse 
ter sido aprovada para a magistratura há pouco tempo, outra alegou excesso 
de trabalho e outra sequer nos recebeu. De maneira geral, A ideia da pesquisa 
foi bem aceita pelos entrevistados, principalmente entre os juízes singulares, 
que pareciam sentir a necessidade de discutir o Poder Judiciário de uma 
forma mais ampla. Esta aspiração, no entanto, vem carregada de receio de 
que possa haver “interferências negativas”. Já entre os desembargadores e 
os juízes mais antigos, o questionário foi recebido com muito mais 
ressalvas e distância. Eles parecem considerar a atual estrutura do Judiciário 
e o seu funcionamento perfeitamente adequados. Ressaltaram guie a 
pesquisa poderia ser uma oportunidade para demonstrarem como o 
Judiciário se distingue positivamente dos demais poderes, não sendo 
necessário nenhum tipo de reforma. Muitos expressaram, inclusive, o receio 
de que haja interferências, manifestando a necessidade da união dos 
magistrados na defesa das atribuições do Poder Judiciário. Este receio reflete-
se até mesmo na forma como receberam a ideia da pesquisa. Muitos julgam 
que iniciativas como a deste projeto de pesquisa já significam certa invasão 
em sua jurisdição. Daí afirmarem que os eventuais problemas da justiça 
podem e devem ser resolvidos internamente, sendo inadmissível a 
interferência de quaisquer outros segmentos. De maneira geral, a pesquisa foi 
amplamente elogiada. O questionário foi considerado inteligente e perspicaz, 
o que acabou por facilitar o contato com os juízes. 
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Relato 9 

A primeira coisa que me chamou a atenção, no caso de um município 
em Goiás, foi a qualidade do novo fórum. Possui oito andares, duas varas por 
andar, um anexo onde foi construído um luxuoso auditório para a instalação 
do Tribunal do Júri e um pátio interno onde funcionam os serviços gerais de 
atendimento ao público, inclusive duas agências bancárias. 

O Fórum abriga cinco varas cíveis, três criminais, uma de família e 
sucessões, uma da fazenda pública, uma da infância e do menor, totalizando 
11 varas. O 12° juiz da comarca ocupa o Juizado Especial de Pequenas 
Causas, que funciona em outro local, numa casa alugada no centro da cidade. 

O número total de processos na comarca já atinge 16.000. Na média 
dos fóruns visitados, o desta cidade é incomum. Em um outro município, 
por exemplo, as condições do fórum são lastimáveis. O juiz da comarca, 
após a entrevista, fez questão que eu o acompanhasse até sua residência, 
ao lado do fórum, para me mostrar os arrombamentos que a casa já havia 
sofrido. Como sua residência particular fica em outro município, a casa na 
comarca é apenas para cumprir uma exigência da lei e para ser utilizada 
em dias em que é obrigado a dormir na cidade. Nos dias em que a casa 
fica desabitada, os ladrões aproveitam. O “descaramento” de roubar o 
próprio juiz é tão grande, que ele foi forçado a retirar da casa os bens, até 
os de mínimo valor. Para se ter uma ideia, na semana anterior, os ladrões 
arrebentaram a grade de uma das janelas, quebraram dois cadeados e 
conseguiram entrar. Antes já haviam conseguido entrar abrindo um buraco 
na parede da cozinha. Até a máquina de escrever, seu único instrumento 
de trabalho no fórum, ele é obrigado a carregar no carro todas as vezes em 
que deixa a cidade. Pois, o próprio fórum é vulnerável à ação de ladrões. 

Em outro município presenciei um fato incomum: uma construção na 
praça central da cidade abriga conjuntamente a sede da prefeitura e o fórum. 
Trata-se de uma casa com dois corredores, com meia dúzia de salas em cada 
um, de um lado tem-se o fórum e do outro, a prefeitura. Ao que parece lá os 
“poderes são harmônicos”. 

Do que pude observar, as opiniões dos juízes dessa região não diferem 
muito daquilo que temos visto em outras ocasiões e lugares. Parece existir um 
reconhecimento por parte dos magistrados da existência de uma crise da 
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justiça no País. Daí a dizer que a crise é do Judiciário, em particular dos 
próprios juízes, é outra coisa. 

O problema, segundo eles, está no “entorno”. Isto é, o juiz é 
relativamente bem formado, trabalha às vezes até excessivamente, e cumpre 
sempre as suas obrigações legais e morais. A regra é o juiz que trabalha, é 
competente no que faz e moralmente acima de qualquer suspeita. O problema 
da justiça estaria nos elementos que cercam a atividade judicial propriamente 
dita: nos advogados mal formados (curiosamente, como se existissem escolas 
de direito para juízes e advogados, diferenciadamente), ou até mal 
intencionados (defendem interesses escusos, protelam ao máximo o 
andamento dos processos etc.); no Ministério Público, que, como principal 
responsável por ativar o Judiciário, muitas vezes não desempenha 
corretamente sua missão; na polícia que não investiga, que é corrupta ou 
desaparelhada e sem recursos para prender ou manter presos aqueles que 
consegue apanhar. 

Para os juízes, o vilão da história ainda é o Executivo, mesmo depois da 
Constituição de 1988, que concede maior autonomia ao Judiciário. É ele que 
não repassa os recursos necessários, materiais e humanos. Também não investe 
na melhoria do aparelho policial e no sistema penitenciário. Em suma, não 
executa as decisões judiciais, no sentido legal do termo. O argumento do 
“entorno” é desenvolvido pelos juízes para contra-atacar as críticas dos meios 
de comunicação e as provenientes dos dois outros poderes, que se disseminam 
pela sociedade. Segundo este argumento, baseado nas atribuições legais e 
constitucionais do Judiciário, embora o juiz seja a figura de maior visibilidade 
no processo de distribuição da justiça, seu papel se restringe à aplicação da lei, 
e isto ele tem feito de forma adequada. O que vem antes – inquérito policial, 
proposição de ação etc. – e o que vem depois – execução penal, carceragem etc. 
– não lhe dizem respeito. Desta forma, dizem, não podem ser responsabilizados 
pela crise, que é fundamentalmente do “entorno”. 

Mesmo no que se refere à atividade do juiz, ainda encontram um 
“álibi”: a legislação, em particular os códigos processuais. Se o juiz demora 
para dar a sentença, se as penas são brandas, se o condenado não cumpre toda 
a pena, tudo isto se deve à legislação. O juiz é um mero aplicador da lei que 
aí está, dizem. Nesse caso, sobra “chumbo grosso” para o legislador. 

Curiosamente, estas observações decorrem de minha estada em uma 
comarca onde um dos juízes criminais está sob suspeição, por motivo de 
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corrupção. A cidade comentava diariamente o fato. Alguns relataram casos 
envolvendo esse juiz, que parecem verossímeis. A Corregedoria já afastou o 
juiz em questão e promoveu uma investigação, mas nada conseguiu apurar 
contra ele. Segundo afirmação de um funcionário do fórum, existiria um 
consenso na Corregedoria em relação ao comportamento do juiz e que, ao 
menor deslize, ele seria definitivamente afastado. O mesmo funcionário me 
disse que a imagem do Tribunal de Justiça está manchada pelo fato de quatro 
ou cinco desembargadores estarem envolvidos em casos de corrupção, mas 
nada foi feito a respeito. Ainda num desses municípios, ouvi relatos sobre 
juízes atualmente aposentados, tidos como desonestos. 

Gostaria de destacar, como resultado de minha experiência de 
entrevistas, o papel do servidor do Judiciário. Fiquei convencido de que este 
tem um papel de excepcional importância na organização da justiça, 
particularmente quando se leva em consideração a alta rotatividade dos 
juízes entre as comarcas e o curto espaço de tempo que levam até chegar à 
entrância final. 

O funcionário acaba representando uma espécie de amortecedor da 
estrutura judiciária frente às sucessivas mudanças de juízes. É ele quem 
auxilia os novos juízes, desde o conhecimento da comarca, do fórum, até o 
dia-a-dia de prolatação de sentenças. 

Em um município, por exemplo, foi um funcionário do fórum que 
possibilitou meu acesso aos juízes. Presenciei vários deles agindo com 
bastante deferência em relação ao funcionário, que parecia ser uma espécie de 
grande coordenador das atividades do fórum. Em vários momentos, 
testemunhei magistrados se dirigindo à sua sala para consultas diversas, como 
questões administrativas do fórum, elaboração de provas para o concurso da 
magistratura. O próprio funcionário me confidenciou que, às vezes, até a 
redação de sentenças é obra sua. 
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ESPAÇO DO FÓRUM, AUTORIDADE E REPRESENTAÇÃO: 
INTRODUÇÃO A UMA PESQUISA NA JUSTIÇA 

Gessé Marques Jr. 

Este ensaio descreve e analisa algumas características do 
funcionamento interno e cotidiano dos fóruns; os meios através dos quais a 
autoridade dos juízes (as) se estabelece; e visualiza, através de processos 
criminais, algumas características legais e extralegais da administração de 
justiça no Brasil. 

Nas primeiras aproximações ao campo surgiram observações 
desordenadas e carregadas de estranhamento. Permeado por alguns 
imponderáveis do cotidiano, esse estranhamento tornou-se um importante 
instrumento analítico: permitiu a descoberta de classificações e delimitações 
sociais que devem ser apreendidas pelos que trafegam nos corredores dos 
fóruns. Mas o estranhamento também exige cautela: não transformar estas 
situações num “outro” totalmente estranho, distante e à parte das demais 
relações e contextos sociais, pois essas classificações e delimitações fazem 
parte de um conhecimento cultural comum, anterior à entrada nessas 
instituições. 

Antes de apresentar as descrições e a construção de uma determinada 
perspectiva do olhar, é necessário mostrar as características do campo e o 
caminho percorrido pela pesquisa. 

A partir de julho de 1993, comecei a fazer “pesquisa de campo” nas 
seguintes cidades da região de Campinas, interior do Estado de São Paulo: 
Sumaré, Monte Mor, Indaiatuba e Jundiaí. Nestas cidades, assisti a audiências 
e julgamentos de processos criminais e cíveis, tribunais do júri e o 
atendimento ao público feito por um dos promotores da comarca de Sumaré. 
Concentrei a pesquisa quase que exclusivamente em Sumaré e Monte Mor. A 
estratégia foi começar nas cidades pequenas e, posteriormente, dirigir-me 
para centros maiores, como Campinas e São Paulo. 

A comarca de Sumaré tem três varas. Cada vara – e seu cartório 
correspondente – “pertence” a um juiz (a) e, geralmente, para cada juiz (a) há 
um promotor (a). Tive contato com quatro juízes (as) e três promotores (as) – 
três juízes (as) titulares e uma substituta que preenchia algumas necessidades, 
mas não tinha vara definida. Monte Mor é uma vara distrital de Capivari e 




