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1 

O SISTEMA DE JUSTIÇA∗ 

Maria Tereza Aina Sadek 

O principal objetivo deste texto é descrever e analisar o sistema de 
justiça, tal como ele é vivido pela população e por algum de seus integrantes. 
Procuraremos analisar o perfil dos principais agentes deste sistema e apontar 
os caminhos normalmente percorridos pelo cidadão que procura justiça. Para 
isto recorreremos fundamentalmente a observações qualitativas realizadas em 
comarcas de diferentes tamanhos e características. Utilizaremos também 
dados de fontes secundárias, muito embora eles só tenham a função de 
contextualizar o problema em discussão. 

O acesso à justiça 

Tem se tornado lugar comum na literatura e no noticiário sobre a 
sociedade brasileira o alto potencial de conflito existente. Cenas de 
violência têm habitado o cotidiano, ao lado de um sem número de 
comportamentos vistos como destoantes de uma vida minimamente 
civilizada. As causas são inúmeras e entre elas, as mais repetidas, tanto nas 
análises acadêmicas como pelos meios de comunicação, são aquelas 
provocadas por questões estruturais. 

Ainda que não haja evidência empírica que apoie a hipótese segundo 
a qual a pobreza, a crise econômica, o desemprego estejam diretamente 
relacionados a taxas de criminalidade1, não há como negar que formam um 
terreno propício à ebulição de conflitos. De fato, a complexidade da 
sociedade brasileira e, sobretudo, a sua má distribuição da renda, têm sido 
fatores que estimulam o alto potencial de conflito e a escalada da violência, 
mesmo que não expliquem nem comportamentos que dificultam o convívio 
social e menos ainda a descrença nas instituições. O quadro social é 
dramático, marcado por profundas desigualdades. 

                                                 
∗ Este artigo reproduz parcialmente relatório de pesquisa financiado pela Fundação Ford. 
1 Cláudio C. Beato E, em “Determinantes da Criminalidade em Minas Gerais”, in Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, vol. 13, n. 37, junho de 1998, realizou um excelente estudo 
sobre relações entre taxa de criminalidade e variáveis estruturais. Embora os dados sejam 
circunscritos ao estado de Minas Gerais, a análise coloca em xeque interpretações que 
correlacionam pobreza e criminalidade e mostra a importância da variável espacial. 




