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≤ 0,591

≥ 0,592 e ≤ 0,616

Legenda:1

≥ 0,617 e ≤ 0,647

≥ 0,648 e ≤ 0,670

≥ 0,671

Nota: 1 Os valores da legenda foram definidos dividindo-se os estados em cinco grupos no último ano. 
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IDGE Institucional
Ranking 2018

MAIORES VARIAÇÕES DOS INDICADORES 

# UF IDGE 
2018

∆ posições no 
ano  

∆ posições na 
década

1ª SE 0,705 ▲ 23 ▲ 23
2ª DF 0,698 ▼ -1 ▬ 0
3ª RO 0,675 ▲ 18 ▲ 19
4ª TO 0,672 ▼ -1 ▬ 0
5ª RN 0,671 ▲ 9 ▲ 6
6ª AC 0,660 ▲ 17 ▲ 14
7ª MA 0,653 ▼ -5 ▼ -6
8ª RR 0,649 ▲ 14 ▲ 17
8ª RS 0,649 ▼ -2 ▲ 2
10ª MT 0,648 ▲ 1 ▲ 5
10ª BA 0,648 ▲ 3 ▼ -3
12ª ES 0,646 ▼ -5 ▼ -6
13ª MG 0,634 ▼ -9 ▼ -10
14ª MS 0,633 ▲ 12 ▲ 9
15ª CE 0,624 ▬ 0 ▼ -2
16ª PR 0,622 ▼ -8 ▼ -2
17ª GO 0,617 ▼ -12 ▼ -12
18ª AL 0,616 ▼ -1 ▲ 1
19ª PE 0,615 ▼ -1 ▲ 2
20ª SP 0,612 ▼ -11 ▼ -12
21ª PI 0,607 ▼ -5 ▼ -5
22ª SC 0,592 ▼ -3 ▼ -5
23ª PB 0,588 ▼ -11 ▼ -11
24ª PA 0,571 ▼ -14 ▼ -15
25ª AM 0,542 ▲ 2 ▲ 2
26ª RJ 0,349 ▼ -6 ▼ -8
27ª AP 0,213 ▼ -2 ▼ -1

SE
Perdeu 15 
posições

PA
Ganhou 23 
posições

SE RJ
Queda de 
0,114 no 
índice

Crescimento 
de 0,395 no 

índice

Na década No último ano 

SE
Perdeu 14 
posições

PA
Ganhou 23 
posições

MAIORES VARIAÇÕES DE POSIÇÃO NO IDGE MAIORES VARIAÇÕES DO INDICADOR NO IDGE 

SE RJ
Queda de 
0,101 no 
índice

No último ano 

Crescimento 
de 0,410 no 

índice

No último ano (2015-2016)

Congestionamento da Justiça Transparência

AM, MS

7,5 
p.p.

RJ

-2,1 
p.p.

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AP
RO, TO, MA, CE, PE, AL, 
BA, ES, SP, RS, MS, DF

0 9,1 10

Pior UF Média Brasil Melhor UF

AM RR

80,4% 74,5% 50,6%

No último ano (2016-2017)

Na década (2009-2017)

AP

10,5 p.p.

BA

-13,5 p.p.

MA

17,3 p.p.

RR

-17,8 p.p.

Na última década

3

Fonte: Macroplan.
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# UF 2016 ∆ (2015-2016)

1 RO 10,0 5,6

1 TO 10,0 0,0

1 MA 10,0 0,0

1 CE 10,0 1,9

1 PE 10,0 3,3

1 AL 10,0 2,1

1 BA 10,0 0,0

1 ES 10,0 0,0

1 SP 10,0 0,0

1 RS 10,0 1,1

1 MS 10,0 7,5

1 DF 10,0 0,0

13 RN 9,7 1,5

13 SC 9,7 2,8

15 PI 9,6 1,1

15 SE 9,6 7,5

15 MG 9,6 -0,4

15 MT 9,6 1,0

15 GO 9,6 -0,4

20 AC 9,3 6,0

21 PA 9,2 0,1

21 PR 9,2 -0,2

24 AM 8,9 7,5

24 PB 8,9 0,1

26 RR 8,1 5,6

27 RJ 5,0 -2,1

28 AP 0,0 0,0

-
Média entre  as 

UFs
9,1 1,9

A transparência governamental é uma importante 

ferramenta da sociedade civil para o monitoramento do 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI). No 

país, 12 UFs atingiram a nota máxima do Escala Brasil 

Transparente da Controladoria-Geral da União (CGU). A 

escala é composta por dois eixos: Regulamentação da LAI 

e Transparência Passiva, que respondem por 25% e 75% 

do índice, respectivamente.

O AP e o RJ atingiram as piores notas do índice em 2016. 

O primeiro atingiu a nota mínima, por não ter cumprido 

nenhum dos 12 quesitos do índice. Já o RJ não cumpriu 

cinco quesitos do índice, ficando com nota 5.

Entre 2015 e 2016, houve piora do índice em quatro 

estados; em sete houve estagnação; e em 16 houve 

melhora.

A nota máxima na Escala Brasil Transparente 
foi atingida por 12 UFs

Fonte: Macroplan com base nos dados do Escala Brasil Transparente/CGU (Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União).

Índice de transparência
Cerca de 75% dos casos ficaram pendentes 
na Justiça estadual

A taxa de congestionamento da Justiça (1º grau) mede o 

percentual de processos que ficam represados sem 

solução na Justiça estadual no período de um ano. A 

média brasileira é de 75%. Entre os estados, varia em 

torno de 50% em RO a 80% no RJ e AM. 

Entre 2009 e 2017, 12 UFs reduziram a taxa de 

congestionamento da Justiça. Destacaram-se com as 

maiores reduções : RO, PR e MT. Em contrapartida,  15 

UFs pioraram no índice: MA (+17,3 p.p.), AC (16,3 p.p.) e 

MS (15,5 p.p.) tiveram as maiores altas.

Vale destacar a situação de SP e SC nesse indicador. Os 

dois estados dividiram a segunda colocação no ranking 

sintético do IDGE. No entanto, atingiram no indicador de 

congestionamento da Justiça suas piores posições entre 

os 32 indicadores que compõem o índice: SP é o 24º e SC 

o 25º. 

Congestionamento da Justiça – 1º grau
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Fonte: Macroplan com base nos dados do Anuário Justiça em Números/CNJ. 

# UF 2017
∆ (2016-

2017)
∆ (2009-

2017)

1 RR 51% -1,8 p.p. -17,8 p.p.

2 SE 55% -4,0 p.p. -7,1 p.p.

3 AP 57% 10,5 p.p. 5,3 p.p.

4 DF 60% -4,1 p.p. 0,3 p.p.

5 AC 61% -0,9 p.p. 16,3 p.p.

6 RN 63% -11,6 p.p. -2,0 p.p.

7 RO 65% 2,8 p.p. 5,6 p.p.

8 TO 66% -3,3 p.p. -4,3 p.p.

9 MT 66% 0,0 p.p. -13,9 p.p.

10 PR 67% -1,3 p.p. -14,5 p.p.

11 MG 69% -0,4 p.p. 1,2 p.p.

12 MA 69% 1,2 p.p. 17,3 p.p.

13 RS 70% 8,3 p.p. 4,8 p.p.

14 BA 70% -13,5 p.p. -1,1 p.p.

15 ES 71% -3,0 p.p. -0,8 p.p.

16 PB 71% 2,8 p.p. -3,2 p.p.

17 GO 72% -0,3 p.p. 2,0 p.p.

18 MS 73% -0,7 p.p. 15,5 p.p.

19 PI 74% -5,1 p.p. -9,8 p.p.

20 CE 75% 1,2 p.p. 6,5 p.p.

21 AL 77% -5,7 p.p. -11,1 p.p.

22 PE 77% 2,9 p.p. -2,9 p.p.

23 PA 77% 8,0 p.p. 12,5 p.p.

24 SP 78% -0,5 p.p. 3,6 p.p.

25 SC 79% 0,0 p.p. 6,2 p.p.

26 RJ 80% -0,6 p.p. 1,9 p.p.

27 AM 80% -3,3 p.p. 4,3 p.p.

- BR 75% -0,7 p.p. 1,5 p.p.
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