
0 
 

 

 
  

Julho de 2014 

TEXTO DE DISCUSSÃO Nº 40 
 
 

OS DETERMINANTES DA 
DEMANDA PELO JUDICIÁRIO* 

 
 

Armando Castelar Pinheiro 
Fernando de Holanda Barbosa Filho 



1 
 

 

 
 

 

Resumo 

 

Utilizando dados dos suplementos da PNAD de 1988 e, principalmente, 2009, 

este trabalho faz uma análise empírica inovadora da demanda por serviços prestados 

pelo judiciário brasileiro. São examinadas as características socioeconômicas, 

demográficas e geográficas dos indivíduos que entraram em algum tipo de conflito, 

buscaram a justiça para resolvê-lo e obtiveram, ou não, uma solução para ele. As 

estatísticas descritivas apontam para um aumento dessa demanda por conta do 

crescimento do número de envolvidos em litígios e da proporção dos que procuraram 

a justiça, além de mudanças na composição da população. Os modelos econométricos 

focam em conflitos trabalhistas e de direito do consumidor. Os resultados mostram que 

a probabilidade de obter uma solução judicial não é muito sensível a diferenciais de 

renda, mas varia muito entre os estados. O mesmo pode ser dito a respeito das 

propensões a entrar em litígio e a buscar a justiça para solucioná-lo, em que também 

se destacam os impactos da escolaridade e da idade. Entretanto, a influência dos 

diversos fatores aqui considerados difere substancialmente entre as duas áreas do 

direito. 

Abstract 

 

Using data from the 1988 and, especially, 2009 PNAD supplements, this study 

brings an innovative empirical analysis of the demand for services provided by the 

Brazilian judiciary. Socioeconomic, demographic and geographic characteristics of 

individuals who have entered into some kind of conflict, gone to the judiciary and had 

the matter solved, or not, are examined. The descriptive statistics show an increase in 

this demand due to the growth in the number of people involved in litigation and the 

proportion of those who seek the judiciary, as well as changes in the population 

composition. The econometric models focus on labor and consumption disputes. The 

results show that the probability of obtaining a judicial solution is not very sensitive to 

income differentials, but varies widely among Brazilian states. The same can be said 

about the propensities to litigate and go to the judiciary, over which the impact of 

schooling and age are also relevant. However, the influence of the diverse factors 

considered here differs substantially between the two areas of law. 

 
________________________ 
 
*  Os autores agradecem o cuidadoso trabalho de revisão e os comentários de Luísa Azevedo e a 
assistência de pesquisa de Daniel Archer Duque, isentando-os, como de praxe, de qualquer erro 
remanescente. 
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1 - Introdução 

O Judiciário brasileiro tem sido objeto de várias avaliações nos últimos anos. A 

duração dos processos, os tipos de recursos utilizados pelas partes e a “produtividade” 

dos tribunais têm sido quantificados e analisados em estudos diversos, principalmente 

a partir da divulgação de relatórios como o Justiça em Números.1 Porque a base 

desses levantamentos é o judiciário e suas atividades, o foco dessas análises é o lado 

da oferta de serviços pela justiça.  

Sobre o desempenho do setor judiciário, Yeung e Azevedo (2011) medem a 

qualidade das cortes brasileiras entre 2006 e 2008, com o método de otimização linear 

chamado Data Envelopment Analysis (DEA), chegando à conclusão de que a 

qualidade do judiciário brasileiro varia significativamente entre os estados. Castro 

(2011) apresenta uma avaliação quantitativa da eficiência produtiva das serventias 

judiciais estaduais de primeiro grau no Brasil, concluindo que a parcela mais 

significativa da variação do desempenho jurisdicional pode ser explicada pela variação 

na eficiência técnica.  

No que se refere aos estudos organizacionais do Poder Judiciário, Gomes e 

Aquino Guimarães (2012) e Menelau e Aquino Guimarães (2013) resenham os 

principais trabalhos envolvendo o desempenho do Judiciário brasileiro. Os primeiros 

mostram que, nos estudos sobre o desempenho do Judiciário, as dimensões mais 

abordadas foram, nessa ordem, eficiência, celeridade, e independência. Já Menelau e 

Aquino Guimarães (2013), em uma pesquisa bibliométrica e longitudinal, identificam a 

carência de trabalhos utilizando dados primários e métodos quantitativos.  

No âmbito internacional, Buscaglia e Ulen (1997) realizam um estudo 

quantitativo acerca do sistema judiciário da América Latina, concluindo que a 

produtividade e a eficiência das cortes na região melhoraram na década de 1990, mas 

não na mesma velocidade do aumento da demanda, de forma que, ainda assim, a 

qualidade dos serviços judiciários piorou. Sobre a produtividade das cortes, Ramseyer 

(2012) defende, com base na sua análise do sistema judiciário japonês, que o talento 

dos juízes é um dos determinantes para uma maior velocidade de decisões judiciais. 

Já Voigt (2012), após estudar diversos sistemas judiciais em países estáveis, conclui  

 

                                                        
1
 Ver, por exemplo, Yeung (2010), Falcão, Cerdeira e Arguelhes (2011), e Falcão, Abramovay, Leal e 

Hartmann (2013). 
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que, apesar do senso comum em contrário, a existência de um grande número de 

'high courts” não influencia positivamente a qualidade do sistema legal.  

Apesar de a literatura sobre a eficiência do judiciário na provisão de serviços 

ter avançado bastante, ainda se conhece pouco sobre o que leva as partes a 

procurarem a justiça para resolverem seus litígios nas diversas áreas do direito. Este 

trabalho foca nessa outra dimensão do problema, a da demanda pelos serviços da 

justiça. Mais especificamente, analisam-se as características individuais dos 

brasileiros que entram em litígios e que procuram a justiça para resolvê-los. Com esse 

objetivo, utilizam-se dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

em especial o suplemento incluído nas edições de 1988 e 2009 da PNAD, que 

relaciona as situações em que os entrevistados se envolveram em litígios nos cinco 

anos anteriores à pesquisa. 

Nossa análise empírica foca em alguns tipos de litígios; mais especificamente,  

nos relativos a direitos do consumidor, capturados aqui por disputas que envolvem 

empresas de serviços de utilidade pública e bancos ou outras instituições financeiras, 

e nos de natureza trabalhista. A ideia é comparar os determinantes da demanda por 

serviços da justiça nos dois casos, ao mesmo tempo em que se deixam de lado litígios 

de natureza mais complexa, como os de ordem criminal e familiar. 

Pelo que sabemos, este é o primeiro trabalho que faz esse tipo de análise de 

maneira aprofundada. Vale ressaltar, entretanto, que o Conselho Nacional de Justiça 

(2011) fez um levantamento sobre o acesso aos serviços judiciários no país usando os 

mesmos dados da PNAD de 2009. O foco desse estudo reside na busca por soluções 

para os conflitos e na capacidade dos canais procurados de atender à demanda da 

população – medida por seu grau de resolutividade e celeridade. Os litígios familiares 

apresentaram a maior taxa de solução, enquanto os de impostos e benefícios 

previdenciários ficaram no extremo oposto. O relatório também mostra que a procura 

por um desfecho foi menor entre os envolvidos em conflitos criminais e de serviços de 

utilidade pública ou bancários, assim como entre aqueles com níveis baixos de renda 

e escolaridade, que mostraram desconhecer o funcionamento da justiça.  

O trabalho está divido em cinco seções, incluindo esta breve introdução. A 

seção 2 expõe um conjunto de fatos estilizados sobre as situações de conflito no 

Brasil. Em particular, comparam-se os resultados das PNADs de 1988 e 2009. A 

seção 3 apresenta o modelo econométrico utilizado para fazer a análise multivariada 

sobre como as características socioeconômicas, demográficas e geográficas de cada 

indivíduo influem nas probabilidades de se envolver em conflitos, de recorrer à justiça 

para resolver o litígio, e de obter uma solução para o conflito pela via judicial. A seção  
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4 mostra os resultados obtidos com a utilização desse modelo no cálculo das 

probabilidades de conflito, recurso à justiça e obtenção de uma solução judicial. Uma 

última seção conclui com uma síntese dos principais resultados e algumas sugestões 

de extensões da pesquisa sobre o tema da demanda por serviços da justiça.  

 

2 – Fatos Estilizados 

2.1 -- Quem se envolve em litígios 

Em 1988, 10,5% da população brasileira com 18 anos ou mais de idade tinham 

se envolvido em algum conflito nos cinco anos findos nessa data (Tabela 1). Em 2009, 

21 anos mais tarde, a proporção de brasileiros maiores de idade que se viram 

envolvidos em litígios no quinquênio terminado nesse ano havia caído um pouco, para 

9,4%. A redução da conflituosidade foi modesta entre a população sem instrução, mas 

alta e crescente para níveis mais elevados de escolaridade. Essa queda atenuou, mas 

não eliminou, um dos traços mais marcantes da propensão a litigar no Brasil: a de que 

essa aumenta significativamente com o grau de instrução. Assim, a Tabela 1 mostra 

que, em 2009, pessoas com nível universitário tinham mais que o dobro de propensão 

a se envolver em conflitos do que aqueles que não tinham educação formal.  

Tabela 1: Proporção de pessoas em situação de conflito, no período de referência de 5 

anos, por grupos de anos de estudo (% da população de 18 anos ou mais de idade) 

Grupos de anos de estudo 1988 2009 

Total 10,5 9,4 

Sem instrução e menos de 1 ano 6,7 6,3 

  1 a 3 anos 9,7 8,1 

  4 a 7 anos 11,1 8,9 

  8 a 10 anos 11,5 9,5 

11 a 14 anos 12,6 9,8 

15 anos ou mais 17,8 14,4 

   
População 18 anos ou + (milhões) 82 135 

        Fonte: PNAD/IBGE. 

A queda da propensão a se envolver em conflitos entre 1988 e 2009 foi mais 

ou menos igual nos meios urbano e rural (Tabela 2). Assim, o fato de que a 

probabilidade de um brasileiro no meio urbano se envolver em conflitos é 

aproximadamente o dobro daquela de um adulto no meio rural não se alterou. Isso 

sinaliza que um aumento da taxa de urbanização deve elevar a conflituosidade. 
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A Tabela 2 também mostra que os homens têm maior propensão a entrar em 

conflitos do que as mulheres, mas que essa diferença caiu bastante entre 1988 e 

2009. Uma possível explicação é o aumento do número de domicílios chefiados por 

mulheres. Note-se, ainda, que entre esses dois anos cresceu a proporção de mulheres 

na população brasileira adulta (de 51,9% para 52,5%), o que explica parte da queda 

na litigiosidade nesse período. 

Em relação à cor ou raça há uma evolução semelhante à observada para 

gênero. Em especial, a conflituosidade de brancos, mais alta, caiu, enquanto a de 

pardos e negros, mais baixa, subiu um pouco. Um resultado interessante é que toda a 

elevação verificada neste segundo grupo se deu entre os brasileiros de raça preta, 

cuja litigiosidade passou a ser mais alta do que a de brancos e pardos em 2009. É 

interessante observar também que, nesse período, caiu a proporção de brancos na 

população adulta – de 58,4% em 1988 para 50,1% em 2009 -- ao passo que aumentou 

a de pardos (35,3% para 41,5%) e a de negros (5,7% para 7,6%).  

Tabela 2: Percentual de pessoas que tiveram situação de litígio no período de 5 anos 

 

1988 2009 

Situação do 

Domicílio 

Urbana 11,6 10,1 

Rural 6,7 5,3 

Sexo 
Homens 12,6 10,1 

Mulheres 8,5 8,8 

Cor ou 

Raça 

Branca 11,5 9,6 

Preta ou Parda 9,0 9,2 

    Preta 9,7 11,1 

    Parda 8,9 8,9 

Grupos de 

Idade 

18 a 24 anos 6,4 5,1 

25 a 39 anos 13,1 10,2 

40 a 49 anos 12,6 11,4 

50 anos ou mais 8,6 9,9 

Grandes 

Regiões 

Norte e Centro Oeste 10,1 9,2 

Nordeste 7,5 8,2 

Sul 11,2 9,7 

Sudeste 13,9 11,4 

 Fonte: PNAD/IBGE. 

 Há uma significativa variação na litigiosidade entre grupos etários, ainda que 

essas diferenças tenham caído um pouco entre 1988 e 2009. Em especial, observa-se  
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uma redução na taxa de conflituosidade para as idades entre 18 e 49 anos e um 

aumento no intervalo de 50 anos ou mais; são, em todos os casos, variações 

significativas. Um fato importante é que, de 1988 para 2009, aumentou bastante a 

proporção de brasileiros no último segmento etário (de 24,0% para 30,6%), enquanto 

caiu a parcela daqueles na faixa de 18 a 24 anos (de 22,5% para 17,0%), resultando 

em uma recomposição etária que eleva a litigiosidade agregada.  

 No decorrer do período, as taxas de litigiosidade nas diversas regiões do país 

ficaram mais parecidas. Em especial, houve uma queda pronunciada no Sudeste, cuja 

taxa de confituosidade continuou, não obstante, dois pontos percentuais (p.p.) acima 

da média nacional, e uma alta no Nordeste, ainda a região com menor litigiosidade. A 

maior propensão a se envolver em conflitos na região Sudeste não decorre de um 

efeito composição – maior participação na população de grupos populacionais mais 

litigantes – mas sim de uma maior taxa de litigiosidade em todos os segmentos 

populacionais considerados aqui. Assim, por exemplo, homens e mulheres; brancos, 

pretos e pardos; residentes urbanos e rurais; e pessoas em todas as faixas etárias têm 

maior taxa de conflituosidade no Sudeste do que na média nacional. O mesmo se 

observa, no sentido oposto, em relação ao Nordeste. Três exemplos: em 2009, 

residentes rurais têm taxa de litigiosidade de 4,2% no Nordeste, contra 12,2% para 

residentes urbanos no Sudeste; apenas 4,5% dos nordestinos de 18 a 24 anos se 

envolveram em conflitos, contra 13,7% dos adultos na faixa de 40 a 49 anos no 

Sudeste; enquanto a taxa de conflituosidade para nordestinos sem instrução foi de 

5,6%, para os habitantes do Sudeste com ensino superior essa taxa foi de 16,0%.2 

Em que pese a queda na taxa de conflituosidade para o total da população 

adulta brasileira, o número de pessoas envolvidas em situação de conflitou aumentou, 

pois a população brasileira com 18 anos ou mais cresceu expressivamente nesse 

período. Com isso, o número de pessoas envolvidas em litígios atingiu 12,6 milhões 

em 2009, contra 8,6 milhões em 1988.  

Nossa visão é que esse número deve continuar a aumentar nos próximos anos. 

Primeiro, porque o crescimento demográfico será mais intenso nos grupos 

populacionais com maiores taxas de litigiosidade: residentes urbanos e pessoas com 

mais idade e instrução. Segundo, porque deve subir a litigiosidade em alguns grupos 

em que ela é menor, em especial mulheres, pessoas com mais de 50 anos e 

residentes no Nordeste. 

                                                        
2
 A taxa de litigiosidade varia bastante entre estados. Assim, em 2009, 13,9% dos habitantes do Rio 

Grande do Norte tinham vivido situação de conflitos nos cinco anos anteriores. No Distrito Federal essa 
taxa foi de 12,7%, e no Rio Grande do Sul, de 12,6%. Na outra ponta, a taxa de conflituosidade foi de 
apenas 4,1% no Amazonas e 5,8% no Pará. 
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Outro motivo porque a litigiosidade tende a crescer no futuro é o fato dela 

aumentar com o nível de renda. Assim, em 2009, 12,7% das pessoas que ganhavam 

dois salários mínimos ou mais tinham se envolvido em conflitos nos cinco anos 

anteriores. Para aquelas com rendimentos inferiores a ½ salário mínimo, essa taxa foi 

de 8,1%.3 Esse padrão se repete de forma ainda mais pronunciada no Nordeste e no 

Norte, embora no resto do país se observe uma litigiosidade elevada também para as 

pessoas com rendimentos abaixo de ¼ do salário mínimo (12,9% no Sudeste, 12,9% 

no Sul e 11,8% no Centro-Oeste). Porém, como 69% das pessoas nessa faixa de 

renda estão no Norte-Nordeste, o padrão dessas regiões prevalece.4    

 

Tabela 3: Proporção de pessoas em situação de conflito, no período de referência de 5 

anos, por faixa de rendimentos (2009, %) 

  Total 9,4 

Sem rendimento a menos de ¼ do 

salário mínimo (1) (2)  
8,3 

¼ a menos de ½ salário mínimo (2) 8,0 

½ a menos de 1 salário mínimo (2) 8,6 

1 a menos de 2 salários mínimos (2) 9,0 

2 salários mínimos ou mais (2) 12,7 

Fonte: PNAD/IBGE. (1) Inclusive as pessoas moradoras 

em unidades domiciliares cujos componentes recebiam 

somente em benefícios. (2) Exclusive as pessoas cuja 

condição na unidade domiciliar era pensionista, 

empregado doméstico ou parente de empregado 

doméstico.  

Analisando os litígios por área do direito, observam-se novamente mudanças 

importantes entre 1988 e 2009 (Tabela 4). A área trabalhista, que já era relevante, 

aumentou a sua participação em 4,6 pontos percentuais, tornando-se a mais 

representativa após o número de pessoas em conflito dobrar. No caminho inverso, a 

área de família perdeu 11,3 p.p. de participação, ainda que o número de pessoas em  

                                                        
3
 Calculado a partir dos dados originais da pesquisa. 

4
 O Rio Grande do Norte se destaca mais uma vez por apresentar as maiores taxas de litigiosidade do 

país para pessoas com rendimento igual ou superior a ½ salário mínimo. Para os potiguares que ganham 
dois salários mínimos ou mais, essa taxa foi de 24,0% em 2009. Também se constata que a taxa de 
litigiosidade do Rio Grande do Norte é a mais alta do país tanto entre homens (14,3%) como mulheres 
(13,4%), entre as pessoas de cor ou raça preta (17,0%) e entre aquelas com 25 a 49 anos (15,6%) e 50 
anos ou mais (15,2%). Entre os potiguares que completaram o ensino superior, essa taxa foi de 24,8%, 
contra 6,9% entre os amazonenses com o mesmo nível de escolaridade. 
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conflito tenha crescido um pouco. A área criminal passou por uma mudança 

semelhante à de família, mas com menor perda de participação. Juntas, essas três 

áreas responderam por 57,9% de todos os conflitos no Brasil em 2009.  

O grande avanço no número de conflitos se deu, porém, nas áreas agrupadas 

em 1988 como “outras”, que em 2009 aparecem com uma abertura maior, enfatizando 

conflitos nas áreas de serviços de água, luz ou telefone e bancos ou instituições 

financeiras. Considerando todas as áreas antes agrupadas como outras, o número de 

pessoas em conflito mais do que dobrou, saindo de 1,7 milhões para 4,7 milhões. Em 

2009, os conflitos nessas áreas responderam por 37,3% do total. 

 

Tabela 4: Número e proporção de pessoas em conflitos por área do direito (%)* 

 

1988 2009 

  

Número de 

pessoas 

(milhões) 

% 

Número de 

pessoas 

(milhões) 

% 

Total 8,6 100 12,6 100 

Trabalhista 1,6 18,7 2,9 23,3 

Criminal 1,5 17,2 1,6 12,6 

Família 2,9 33,3 2,8 22,0 

Terras ou moradia 1,0 11,5 0,6 4,8 

Serviços de água, luz ou telefone 

1,7 19,4 

1,2 9,7 

Impostos ou tributação 0,2 1,2 

Benefícios do INSS ou previdência 1,1 8,6 

Bancos ou instituições financeiras 0,9 7,4 

Outras 1,3 10,4 

Fonte: PNAD /IBGE. 

(*) A pesquisa de 1988 refere-se à “área da última situação de conflito em que se 

envolveram”, enquanto a pesquisa de 2009 refere-se à “área da situação de conflito 

mais grave em que se envolveram”. 

No geral, a distribuição por área de conflito é mais ou menos a mesma nas 

várias regiões. Chama a atenção, porém, a maior participação dos casos de família no 

Nordeste, Norte e Centro-Oeste e a maior importância dos conflitos envolvendo 

serviços de água, luz e telefone e bancos ou instituições financeiras na região Sul. Os 

conflitos com bancos ou instituições financeiras também têm uma representatividade 

acima da média nacional no Sudeste. Porém, quando se analisa essa questão por  
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unidade da federação, observa-se que conflitos envolvendo serviços de água, luz ou 

telefone são especialmente frequentes no Estado do Rio de Janeiro (15,9% dos 

conflitos) e na Região Metropolitana de Salvador (15,7%). Nota-se um padrão 

semelhante para conflitos envolvendo bancos ou instituições financeiras (10,9% e 

9,4% dos conflitos, respectivamente).  

 A distribuição dos envolvidos em litígios por grupos de anos de estudo varia 

consideravelmente entre as diferentes áreas do direito (Tabela 5). Entre as pessoas 

que tiveram algum conflito trabalhista, há predomínio das que completaram o ensino 

fundamental – 68,5%, contra 55,4% na população, em 2009. Esses litígios são quase 

duas vezes mais comuns entre homens do que entre mulheres, e seguem 

aproximadamente a distribuição da população em termos de raça, idade e local de 

residência. 
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Tabela 5: Distribuição das pessoas de 18 anos ou mais que se envolveram em conflito em cada área do direito por grupos de anos de estudo 

 

Anos de estudo 

% Popul. Trabalhista Criminal Família 
Terras ou 

moradia 

Serviços de 

água, luz ou 

telefone 

Benefícios 

do INSS ou 

previdência 

Bancos ou 

instituições 

financeiras 

Outras 

 

1988 

Sem instrução e 

menos de 1 ano 
20,6 10,2 10,5 12,3 16,8 17,4 

  1 a 3 anos 19,3 16,8 15,4 18,2 17,8 21,1 

  4 a 7 anos 31,0 32,9 34,2 32,8 31,3 33,4 

  8 a 10 anos 11,8 15,1 13,6 13,1 10,1 11,7 

11 a 14 anos 12,7 17,4 17,3 15,5 14,7 11,2 

15 anos ou mais 4,5 7,7 9,0 7,9 9,5 5,2 

 

2009 

Sem instrução e 

menos de 1 ano 
11 4,7 7,7 7,3 12,3 4,1 20,8 4,7 5,1 

  1 a 3 anos 10,1 6,7 9,1 8,9 12,4 6,5 18,6 6,1 5,8 

  4 a 7 anos 23,3 20,0 24,2 25,7 23,6 17,4 29,9 16,5 18,0 

  8 a 10 anos 15,5 16,5 16,1 19,2 12,2 13,7 12,2 13,7 13,3 

11 a 14 anos 30,9 36,6 30,0 30,8 27,2 37,7 13,6 38,3 37,1 

15 anos ou mais 9,0 15,4 12,4 7,8 12,2 20,6 4,8 20,3 20,6 

   Fonte: PNAD/IBGE. 
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A maior parte dos indivíduos que se envolveram em conflitos nas áreas de 

serviços de água, luz ou telefone e bancos ou instituições financeiras tinha pelo menos 

o ensino médio completo – 58,3% e 58,6%, respectivamente, frente a 39,9% da 

população, em 2009. No que tange aos conflitos com bancos ou instituições 

financeiras, há certa prevalência de homens e pessoas brancas e com 25 anos ou 

mais. Para serviços de água, luz ou telefone, a distribuição dos que tiveram conflitos 

segue de perto à da população. 

Na outra ponta, 69,3% dos conflitos na área de previdência em 2009 

envolveram pessoas que não tinham completado o ensino fundamental, segmento que 

congregava 44,4% da população. Os indivíduos com 50 ou mais são ampla maioria 

entre os que incorreram nesses conflitos (70% em 2009, ano em que constituíam 32% 

da população adulta), estando as mulheres e os residentes em zona rural sobre 

representados nessa área . 

Já em direito da família, a concentração é maior nos níveis intermediários de 

formação, enquanto no direito criminal a distribuição dos que incorreram em conflitos 

segue mais de perto à da população, a não ser pela proporção relativamente alta de 

indivíduos com nível superior. É especialmente notável, na área de família, que dois 

terços das pessoas envolvidas em conflitos sejam mulheres e que haja uma 

concentração na faixa etária de 20 a 39 anos. Na área criminal, há uma participação 

mais do que proporcional de homens e pessoas pardas e com até 39 anos.  

A Tabela 6 mostra como se distribuem as pessoas em conflito nas diversas 

áreas do direito, por faixa de rendimentos. Como se vê, a importância dos conflitos 

trabalhistas, de serviços de água, luz ou telefone, bancos ou instituições financeiras e 

outras cresce com o nível de renda. Exatamente o oposto se dá com os conflitos na 

área criminal, de família e de benefícios do INSS. Conclui-se daí que, conforme 

aumente a renda dos brasileiros, em especial dos segmentos de mais baixa renda, 

como vem ocorrendo, não só a litigiosidade tende a crescer, como o tipo de conflito 

tende a mudar. Em especial, o aumento de renda deve elevar o número de litígios de 

consumo (bancos ou instituições financeiras e serviços de água, luz ou telefone) e 

trabalhistas, ao mesmo tempo em que deve diminuir os conflitos de família e 

previdenciários. Esses resultados são consistentes com a conclusão de Clemenz e 

Gugler (2000), que mostram que o “tremendo” aumento do número de litígios civis na 

Áustria nas quatro décadas anteriores reflete o aumento da economia do país, em 

função, em grande parte, do aumento do número de transações por indivíduo que vem 

com o crescimento da renda per capita. 
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Tabela 6: Conflitos por área do direito, por faixa de rendimentos (2009) 

  
Até ¼ SM 

1/4 a ½ 

SM 
1/2 a 1 SM 1 a 2 SM 

Mais de 2 

SM 

Trabalhista 17,8% 21,2% 24,7% 23,2% 24,9% 

Criminal 15,8% 13,8% 13,1% 11,7% 11,5% 

Família 34,0% 30,8% 26,7% 19,8% 13,3% 

Terras ou moradia 4,8% 4,9% 4,2% 4,9% 5,0% 

Serviços de água, 

luz ou telefone 
5,3% 5,8% 8,0% 10,5% 13,2% 

Benefícios do INSS 11,5% 11,0% 8,8% 10,0% 5,3% 

Bancos ou 

instituições 

financeiras 

3,1% 5,1% 6,0% 8,1% 10,2% 

Outras 7,6% 7,4% 8,6% 11,8% 16,7% 

      

% das pessoas em 

conflito 
7,1% 13,0% 23,4% 27,1% 26,2% 

  Fonte: PNAD/IBGE. 

Uma outra constatação é que a litigiosidade é maior na regiões metropolitanas 

do que fora delas, com a notável exceção de São Paulo. Dentro das regiões 

metropolitanas repetem-se alguns dos padrões citados acima, como a maior 

litigiosidade dos homens e das pessoas na faixa de 25 a 49 anos, mais educadas e 

com maior rendimento. Em determinados casos, isso se traduz em taxas 

surpreendentemente altas de conflituosidade. Assim, por exemplo, em 2009, 21,6% 

das pessoas com educação superior completa na Região Metropolitana (RM) de 

Salvador se envolveram em conflitos nos cinco anos anteriores. Na RM de Porto 

Alegre, essa taxa era de 20,1%. A RM de Salvador também tem uma taxa de 

litigiosidade alta (18,0%) entre as pessoas com rendimento de dois salários mínimos 

ou mais, seguida pela RM de Porto Alegre (17,0%). 

2.2 -- Quem procura e quem não procura a justiça 

O aumento no número de pessoas envolvidas em conflitos é um dos 

determinantes fundamentais da crescente procura pela justiça. Outro elemento 

importante é a maior propensão a buscar essa via para solucionar os conflitos. Como  
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mostra a Tabela 7, em 1988 houve ação judicial para apenas 45% das pessoas que se 

envolveram em conflito, contra 70% em 2009, um aumento de 57%.5 

Essa maior judicialização dos conflitos se deu em todas as áreas pesquisadas 

pela PNAD: na trabalhista, foi de 67% em 1988 para 87% em 2009; na de família, de 

55% para 81%; em litígios sobre terras ou moradia, de 45% para 77%; na criminal, de 

28% para 53%. Nas outras áreas, em que a judicialização ocorreu, em média, em 21% 

dos conflitos em 1988, observam-se, em 2009, taxas de 76% em previdência; 58% em 

bancos ou instituições financeiras; 38% em serviços de água, luz ou telefone; e 63% 

nas demais causas.  

 

Tabela 7: Proporção de pessoas em situação de conflito que reportaram ter havido 

ação judicial por área do direito (%)* 

  1988 2009 

Total 44,9 70,3 

Trabalhista 66,6 87,4 

Criminal 27,9 52,6 

Família 55,2 81,0 

Terras ou moradia 45,1 76,9 

Serviços de água, luz ou telefone 

21,3 

37,7 

Benefícios do INSS ou 

previdência 
76,3 

Bancos ou instituições financeiras 58,0 

Outras 63,0 

   Fonte: PNAD /IBGE. 

   (*) A pesquisa de 1988 refere-se à “área da última situação de conflito em 

        que se envolveram”, enquanto a pesquisa de 2009 refere-se à “área da 

       situação de conflito mais grave em que se envolveram”. Além disso, a 

       pesquisa de 1988 fala de “existência de ação judicial para buscar  

       solução”, enquanto a de 2009 se refere a “procura pela justiça para  

       buscar solução”. Em 2009 estão incluídos os juizados especiais. 

  

Os motivos por que as pessoas não procuram a justiça para resolver seus 

conflitos são variados (Tabela 8). A busca por outras instituições que não o judiciário é  

                                                        
5
 Cabe observar que as duas proporções refletem perguntas ligeiramente diferentes. Para 1988, essa 

proporção se refere à “última situação de conflito em que se envolveram”, enquanto para 2009 diz 
respeito à “situação de conflito mais grave em que se envolveram”. 
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o principal deles. A percepção de que a justiça é morosa e cara é outro fator 

importante. Observe-se, ainda, que todas essas conclusões se estendem de forma 

relativamente homogênea às cinco regiões do país. 

 

Tabela 8: Razões para não procurar a justiça 

 
1988 2009 

Por falta de provas 6,9 6,1 

Cabia à(s) outra(s) parte(s) iniciar(em) a ação 3,6 9,1 

Por medo da(s) outra(s) parte(s) envolvida(s) 1,5 4,4 

Recorreram a outras pessoas ou entidades* 6,0 27,6 

Não acreditavam na justiça 5,5 6,6 

Não sabiam que poderiam utilizar a justiça 0,7 6,8 

Custaria muito caro 

75,8 

6,0 

Era muito longe 1,4 

Demoraria muito 15,9 

Outra 16,1 

Fonte: PNAD /IBGE. 

(*) Na PNAD 2009 esta opção foi enunciada como “Resolveram o 

problema por meio de mediação ou conciliação”. 

  

Ao todo, em 2009, 7,3% das pessoas em conflito não buscaram uma solução 

para os conflitos em que se envolveram, dentro ou fora do judiciário. As pessoas que 

procuraram uma solução fora da justiça recorreram especialmente à polícia, ao Procon 

e a amigos e parentes. Há algumas diferenças relevantes entre as regiões do país. Em 

particular, o recurso à justiça tradicional (ex juizados especiais) é mais frequente no 

Sul (63,2%) do que no Nordeste (51,6%), enquanto o juizado especial tem maior 

importância no Norte (15,8%), Nordeste (14,5%) e Centro-Oeste (14,4%). 
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Tabela 9: Com quem as pessoas buscaram uma solução para seus conflitos? (2009) 

Buscaram solução 92,7% 

Justiça 57,8% 

Juizado especial 12,4% 

Amigo ou parente 2,4% 

Polícia 6,6% 

Procon 3,9% 

Sindicato ou 

associação 
1,5% 

Outra 8,0% 

Não buscaram solução 7,3% 

    Fonte: PNAD /IBGE. 

 

Um achado interessante é que fatores sociodemográficos às vezes influem 

significativamente na escolha da instituição para resolver o conflito em que a pessoa 

se envolveu. Assim, por exemplo, constatamos que, em 2009: 

 

 Pessoas domiciliadas no meio rural recorrem menos aos juizados especiais e 

aos Procons, privilegiando os amigos e parentes, a polícia e os sindicatos e 

associações. O recurso à justiça comum, porém, é tão frequente quanto no 

meio urbano. 

 As mulheres recorrem proporcionalmente mais a amigos e parentes e ao 

Procon, enquanto a procura de solução nos sindicatos e associações é mais 

frequente entre os homens. 

 As pessoas brancas recorrem relativamente mais à justiça comum e menos a 

amigos e parentes, à polícia, e aos sindicatos e associações. Já os brasileiros 

pretos e pardos utilizam mais intensamente os juizados especiais, os amigos e 

parentes, a polícia, e os sindicatos e associações. 

 Pessoas de 18 a 24 anos recorrem proporcionalmente mais a amigos e 

parentes e à polícia. Na faixa de 13 a 29 anos os juizados especiais são mais 

intensamente utilizados, enquanto na faixa de 40 anos ou mais há uma maior 

inclinação a recorrer à justiça comum. Na faixa de 50 anos ou mais, também é 

frequente o recurso a sindicatos e associações. 
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 As pessoas com pelo menos o ensino médio completo procuram mais, em 

termos relativos, os juizados especiais e o Procon, e menos amigos e parentes 

e sindicatos e associações. O oposto ocorre com aqueles com menos  

formação.  O recurso à justiça comum, por outro lado, não parece ser afetado 

pelo nível de instrução. 

 Quem ganha menos de um salario mínimo recorre mais a amigos e parentes e 

menos aos Procons. O contrário acontece entre quem recebe um salario 

mínimo ou mais. A polícia é relativamente mais procurada por quem tem 

rendimento inferior a ¼ do salario mínimo; os sindicatos e associações por 

quem ganha entre um e dois salários mínimos; e os juizados especiais por 

quem ganha mais de dois salários mínimos. Também nesse caso, a tendência 

a procurar a justiça comum é uniforme nas diversas classes de rendimento. 

 

2.3 -- A solução, ou não, para os conflitos 

Dos conflitos ocorridos entre 2005 e 2009, 48% tinham sido solucionados até 

2009.6 Essa proporção era algo mais alta para aqueles conflitos para os quais as 

pessoas tinham buscado uma solução. Os Procons e amigos e parentes foram as 

instituições mais eficazes em produzir soluções. Os juizados especiais, por sua vez, 

também mostraram uma taxa de sucesso maior que a média, enquanto a justiça 

comum foi a instituição com menor proporção de conflitos resolvidos.7 Isso atesta a 

importância de se contar com essas outras instituições de solução de conflitos. Um 

resultado preocupante, porém, é que a proporção de conflitos resolvidos pela justiça 

caiu significativamente entre 1988 e 2009: de 57,6% para 45,6% (incluindo os juizados 

especiais). Essa queda ocorreu em todas as regiões do país.8 

                                                        
6
 Observe-se que isso não significa que apenas 48% dos conflitos são resolvidos, uma vez que, quando 

da pesquisa, havia um conjunto de conflitos que ainda estavam aguardando uma solução. 
7
 Isso não necessariamente quer dizer que a justiça tradicional seja pouco eficiente na resolução de 

conflitos ou os Procons muito mais eficientes, pois os tipos de conflitos que, em geral, são levados à 
justiça tradicional são mais complexos que os que aportam nos Procons ou são levados a amigos e 
parentes. 
8
 Como entre 1988 e 2009 aumentou muito a proporção de pessoas que procuraram a justiça para 

resolver seus conflitos, essa queda na taxa de resolução fez com que a justiça tenha passado a 
responder por uma grande parcela dos conflitos em que as pessoas buscaram, mas não conseguiram 
uma solução. Em 2009, essa proporção chegou a 73,4% (incluindo juizados especiais).  
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Tabela 10: Proporção de conflitos que tiveram solução, por instituição procurada  

(%, 2009) 

Buscaram solução 49,2 

    Justiça 43,5 

    Juizado especial 55,6 

    Amigo ou parente 64,0 

    Polícia 51,9 

    Procon 69,4 

    Sindicato ou associação 47,7 

    Outra 64,6 

Não buscaram solução 32,3 

  Total 48,0 

   Fonte: PNAD /IBGE. 

Aquelas pessoas que acreditaram que a justiça seria demasiadamente lenta 

estavam de fato corretas, pois, dos conflitos ocorridos entre 2005 e 2009, 52% ainda 

não haviam sido solucionados ao final desse período, enquanto 13% tinham durado 

entre um e cinco anos para serem resolvidos (Tabela 11). Dos conflitos sanados até 

2009, 71% o foram dentro do intervalo de um ano.  

O desempenho nas Regiões Norte e Centro-Oeste foi especialmente positivo: 

não apenas uma maior proporção de conflitos havia tido solução – 50,4% e 50,7%, 

respectivamente – mas a proporção de conflitos solucionados em até um ano (cerca 

de ¾ em ambas) ficou acima da média nacional. As instituições que se destacaram em 

produzir soluções em até um ano são o Procon (89%), amigos e parentes (82%) e os 

juizados especiais (73%). 
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Tabela 11: Existência de solução e tempo decorrido até a solução do conflito mais 

grave em que se envolveram (2009) 

Houve solução 48,0 

Até 1 ano 33,9 

Mais de 1 a 2 anos 6,8 

Mais de 2 a 3 anos 2,8 

Mais de 3 a 4 anos 1,3 

Mais de 4 a 5 anos  2,3 

Não sabiam ou não lembravam  0,9 

Não houve solução 52,0 

          Fonte: PNAD /IBGE. 

Um resultado interessante é que, focando nos conflitos que tinham sido 

solucionados até 2009, nem sempre o responsável pela solução foi a instituição 

originalmente procurada. Assim, por exemplo, 6% dos conflitos inicialmente levados 

aos juizados especiais acabaram sendo resolvidos pela justiça comum, enquanto 9% 

dos conflitos levados à polícia foram solucionados por amigos ou parentes. Em 

números absolutos, chama a atenção que, das 3,2 milhões de pessoas que 

procuraram resolver seus conflitos na justiça comum, apenas 2,5 milhões delas 

tiveram seus casos sanados pela própria justiça. 

A queda na taxa de resolução dos conflitos levados à justiça também se repetiu 

nas várias áreas do direito, com a importante exceção dos litígios na área criminal 

(Tabela 12). A área de família apresentou, tanto em 1988 como 2009, a maior 

proporção de conflitos resolvidos, e a área previdenciária , a menor. 
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Tabela 12: Proporção de pessoas que obtiveram solução para conflito na justiça 

tradicional, por área do direito (%) 

  1988 2009 

Total 57,6 45,6 

Trabalhista 57,8 42,4 

Criminal 42,1 49,8 

Família 60,9 55,2 

Terras ou moradia 61,9 41,7 

Serviços de água, luz ou telefone 

54,8 

49,4 

Benefícios do INSS ou 

previdência 
32,3 

Bancos ou instituições financeiras 37,9 

Outra 45,7 

Fonte: PNAD/IBGE. 

 Enquanto os litígios de trabalho, terras e moradias, e de benefícios do INSS e 

previdência Social são os que levam mais tempo a serem resolvidos, está claro que os 

conflitos na área de serviços de utilidade pública e de família são aqueles mais 

rapidamente sanados. Esses dados revelam uma justiça eficiente no âmbito 

doméstico, porém lenta nas relações pessoa-Estado e pessoa-empresa. 

Em cerca de dois terços dos conflitos em que houve ação judicial e em que a 

justiça resolveu o caso, a solução foi obtida dentro do prazo de um ano.9 A notável 

exceção é o direito previdenciário, em que quase 60% dos casos solucionados 

levaram mais de um ano até ter uma solução. Nota-se, também, que a velocidade para 

se chegar a uma solução judicial caiu entre 1988 e 2009 em todas as áreas, exceto na 

criminal. Chama a atenção, em especial, a maior demora na solução de conflitos 

trabalhistas. A queda na proporção de ações judiciais resolvidas em até um ano foi 

observada em todas as regiões do país, com destaque para a Região Nordeste, onde 

ela caiu de 75,8% para 66,0% entre 1988 e 2009. Não obstante, nos dois anos a 

Região Sudeste registrou o pior desempenho em termos de morosidade na produção 

de soluções para os conflitos levados à justiça. 

                                                        
9 É preciso ter cuidado para não inferir daí, erroneamente, que em dois terços dos casos em que há 
ação judicial a solução chega em até um ano, visto que, como mostra a Tabela 12, só 45,6% das 
ações judiciais iniciadas entre 2005 e 2009 tinham tido solução até 2009.  
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Tabela 13: Tempo para solução judicial, por área do direito (% dos conflitos que tiveram solução judicial) 

 Tempo decorrido até a solução 

  Até 1 ano 
Mais de 1 

a 2 anos 

Mais de 2 

a 4 anos 

Mais de 4 

a 5 anos 

Não sabiam ou 

não lembravam 

 1988 

Total 69,1 16,8 8,4 4,2 1,3 

Trabalhista 70,7 16,7 7,9 3,6 0,9 

Criminal 61,3 23,0 10,8 3,3 1,5 

Família 70,1 14,5 8,9 4,8 1,5 

Terras ou moradia 64,1 22,3 7,4 4,8 1,0 

Outra 72,9 14,6 7,4 2,8 1,8 

 

 2009 

Total 63,7 17,7 10,8 6,5 1,4 

Trabalhista 62,1 16,5 11,3 8,8 1,4 

Criminal 67,8 15,9 10,1 4,9 1,3 

Família 68,5 16,1 9,2 4,7 1,5 

Terras ou moradia 60,7 15,6 11,1 11,0 1,7 

Serviços de água, luz ou 

telefone 
69,5 19,1 8,6 1,6 1,1 

Benefícios do INSS ou 

previdência 
40,6 27,2 18,3 12,4 1,5 

Bancos ou instituições 

financeiras 
59,0 22,6 12,5 5,1 0,9 

Fonte: PNAD /IBGE. 



21 
 

 

 
 

3 – Metodologia da Análise Multivariada   

A seção anterior descreveu com algum detalhe os dados sobre conflitos, 

relacionando a sua incidência com características socioeconômicas da população. 

Foram separados os diferentes tipos de conflitos e avaliou-se como a participação 

neles, a busca da justiça para resolvê-los e ter tido ou não uma solução se relacionam 

com raça, gênero, escolaridade, renda e região. Ainda que muito informativa, essa 

análise embute um problema potencialmente importante que resulta de algumas 

dessas características serem relacionadas entre si. Por exemplo, pessoas mais ricas 

são, em geral, também mais educadas, de forma que é difícil saber se é a renda ou a 

educação que aumentam a litigiosidade. 

Nesta segunda etapa da nossa análise recorremos a um modelo econométrico 

que separa os efeitos das diferentes características socioeconômicas e demográficas. 

Dessa forma, individualizamos os efeitos de cada característica socioeconômica e 

demográfica nas variáveis discutidas acima, quais sejam: as probabilidades de se 

envolver em conflitos, buscar a justiça e obter uma solução judicial. Como as variáveis 

de interesse são binárias – isto é, só assumem dois valores – optamos por utilizar um 

modelo probit.  

O modelo probit parte de uma relação que não observamos, mas que define o 

resultado que queremos estudar. Por exemplo, podemos dizer que a decisão de 

buscar ou não a justiça para resolver o conflito depende da utilidade que o indivíduo 

atribui a essa opção, líquida de seus custos. Se definirmos essa utilidade como 
*

iY , 

temos o seguinte modelo: 

iiii XY  
*

 

em que 
i  possui uma distribuição normal com média zero e variância um; ou seja, 

)1,0(~ Ni . A variável Xi representa o conjunto de atributos socioeconômicos e 

demográficos que caracterizam o indivíduo i, além de outras variáveis que não 

observamos, como sua experiência direta ou indireta com a justiça. Trabalhamos com 

uma lógica semelhante para as duas outras variáveis de interesse. 

*

iY é chamada de uma variável latente, que, como dito acima, não é observada. 

O que observamos é uma variável 
iY , que indica se 

*

iY  ultrapassa um patamar crítico 

(por exemplo, o patamar a partir do qual a utilidade de procurar a justiça é alta o 

suficiente para que o indivíduo o faça). Assim, 
iY  segue a seguinte regra: 

1iY , se 0
*
iY , e 0iY , caso contrário.  Isto é, o indivíduo procura a justiça se 

*

iY  

for positivo e não procura em caso contrário. 
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Assim, 
iY  é uma variável binária que possui valor igual a um caso, por 

exemplo, o individuo entre em conflito (ou busque a justiça para resolvê-lo ou a justiça 

o solucione) e zero caso contrário.  

O modelo acima foi estimado pelo método de máxima verossimilhança, com a 

utilização do software Stata. Na estimação, consideramos em Xi nove características 

pessoais que podem explicar o comportamento em relação à participação em litígios, à 

decisão de procurar o judiciário e à capacidade de conseguir uma solução na justiça: 

 O gênero, representado por uma variável binária que assume valor igual a um 

no caso dos homens e zero no das mulheres; 

 A cor ou raça, representada por uma variável binária que assume valor igual a 

um no caso de pessoas da raça branca e zero no das demais raças; 

 A idade, classificada em faixas: i1, 20 a 24; i2, 25 a 29; i3, 30 a 34; i4, 35 a 39; 

i5, 40 a 44; i6, 45 a 49; i7, 50 a 54; i8, 55 a 59; i9, 60 a 64; e i10, 65 ou mais. 

Para cada uma delas foi criada uma variável binária que é igual a um se a 

idade do indivíduo pertence ao intervalo correspondente e zero se não 

pertence; 

 O estado de moradia do indivíduo. Foram construídas 26 variáveis binárias, 

uma para cada Unidade da Federação (UF), que assumem valor igual a um 

quando o indivíduo reside no respectivo estado e zero se mora em outra UF. 

Rondônia foi usado como estado base; 

 A condição de funcionário público (PUB), expressa por uma variável binária 

que assume o valor um caso o indivíduo seja funcionário público e zero caso 

contrário; 

 A posse de carteira de trabalho (CART), representada por uma variável binária 

que assume o valor um caso o indivíduo possua carteira de trabalho e zero 

caso contrário; 

 O local de moradia (RM), expresso por uma variável binária que é igual a um 

se a pessoa vive em uma região metropolitana –  aqui caracterizando 

aglomerações urbanas com maiores escalas e densidades demográficas, em 

geral associadas à maior provisão de serviços públicos e relações contratuais 

formais – e zero se não vive. Nas regiões metropolitanas também há maior 

presença do judiciário. Essa variável é representada por uma variável binária 

que assume valor igual a um no caso de o respondente viver em uma região 

metropolitana e zero em caso contrário; 
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 O nível de instrução, aqui computado agrupando as pessoas em categorias de 

ciclos educacionais definidos por quatro variáveis binárias (e4, e8, e11 e e15). 

Para quem tem apenas o primeiro ciclo do ensino fundamental completo, e4=1 

e as outras três variáveis (e8, e11 e e15) são iguais a zero; para quem 

terminou o ensino fundamental, e8=1 e as demais são iguais a zero; para 

quem completou o ensino médio, e11=1 e o restante é igual a zero; para quem 

possui diploma de ensino superior, e15=1 e e4, e8 e e11 são iguais a zero. 

Finalmente, para quem não tem sequer o primeiro ciclo do ensino fundamental 

completo, todas as quatro variáveis são iguais a zero. 

 A renda, medida em milhares de reais de 2009. Nas equações estimadas, 

também consideramos a renda ao quadrado, que procura captar a existência 

de não linearidades no efeito dessa variável. 

Outra preocupação que tivemos nesta segunda etapa da análise foi focar em 

áreas específicas do direito. Como discutido na seção anterior, às vezes as 

características socioeconômicas e demográficas têm influências distintas em tipos 

diferentes de conflitos. Assim, por exemplo, conflitos de família são proporcionalmente 

mais frequentes entre pessoas de baixa do que de alta renda, enquanto o oposto 

ocorre com conflitos envolvendo transações com bancos ou instituições financeiras. 

Assim, na análise que segue, consideramos apenas dois tipos de causa, 

ambas de caráter eminentemente econômico. A primeira abrange conflitos envolvendo 

bancos ou instituições financeiras e empresas de serviços de água, luz ou telefone. 

Referimo-nos a esses como conflitos envolvendo relações de consumo. 

Paralelamente, examinamos os conflitos trabalhistas. 

 

4 – Resultados da Análise Multivariada 

Nesta seção, apresentamos os efeitos marginais do modelo Probit estimado 

para as probabilidades de entrar em conflito, buscar a justiça para solucionar o conflito 

e obter na justiça uma solução para o conflito. O efeito marginal mede o impacto de 

uma variação nas variáveis sociodemográficas consideradas sobre a probabilidade de 

o evento ocorrer (por exemplo, se envolver em conflito). No caso das variáveis binárias 

– por exemplo, gênero ou raça – o efeito marginal mede a diferença na probabilidade 

quando, por exemplo, se trata de um homem ou uma mulher. Os resultados das 

regressões, utilizados no cálculo dos efeitos marginais, estão disponíveis no apêndice. 

Daqui em diante, utiliza-se apenas a PNAD de 2009. 
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Parte da análise dos resultados é apresentada na forma de tabelas e gráficos, 

nos quais mostramos como as probabilidades aqui estudadas variam com as 

características dos indivíduos. Em todos os gráficos e tabelas, apresentamos sempre 

o caso de uma mulher não branca, sem carteira, que reside no Estado de São Paulo, 

fora da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, com renda igual à média da 

renda das pessoas com 18 anos ou mais, sem o primeiro ciclo do ensino fundamental 

completo. Por meio desse caso é possível navegar entre os gráficos e tabelas, dentro 

de cada tema de estudo. 

4.1 -- Quem entra em conflito? 

A primeira etapa da nossa investigação se direcionou a verificar quais as 

características das pessoas mais propensas a entrar em litígios em relações de 

consumo e de trabalho. Os resultados mostram que os impactos marginais mais 

importantes dizem respeito às variáveis educacionais, em especial quando 

considerados os conflitos de consumo, e à idade. Ao analisar esses impactos é 

preciso ter em mente que eles se referem à probabilidade de se envolver em um ou 

mais conflitos em uma área específica ao longo de cinco anos. Trata-se de valores 

naturalmente pequenos em termos de probabilidade, mas que podem ser significativos 

em termos de número de conflitos.  

A Tabela 14 mostra que os homens são mais propensos do que as mulheres a 

entrar em conflito.10 Esse diferencial é mais pronunciado em causas trabalhistas (0,9 

ponto percentual) do que nas que envolvem relações de consumo, aqui representadas 

por conflitos relativos a serviços bancários e na área de utilidades públicas (0,2 p.p.). 

Da mesma forma, as pessoas residentes em regiões metropolitanas têm mais chance 

de se envolver em conflitos (0,2 p.p. a mais em conflitos de consumo e 0,9 p.p. a mais 

nos trabalhistas). O efeito da raça é comparativamente menor nos dois casos, mas 

indica que a probabilidade de pessoas de raça branca entrarem em conflitos é 

ligeiramente menor.  A análise por renda mostra que a propensão para conflitos sobe 

quando essa aumenta.  

Indivíduos que são funcionários públicos e pessoas com carteira de trabalho 

possuem uma maior propensão a entrar em conflito, sendo esse efeito mais 

pronunciado em conflitos trabalhistas do que nos relacionados ao consumo. Por fim, a 

Tabela 14 mostra que pessoas com alta escolaridade tendem a se envolver mais em 

conflitos do que as que têm poucos anos de estudo. Porém, enquanto nos conflitos de 

trabalho o impacto de completar algum dos ciclos do ensino fundamental (e4 e e8) é  

                                                        
10

 As Tabelas 14, 16 e 18 não mostram os efeitos marginais das variáveis de estado e idade, que são, 
porém, apresentados em forma gráfica mais à frente. 
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maior do que o de concluir os demais níveis, a probabilidade de incorrer em conflitos 

de consumo é mais afetada pelo término do ensino médio e superior (e11 e e15). 

Nos Gráficos 1 a 6 e na Tabela 15, mostramos de uma forma mais intuitiva 

como as características sociodemográficas afetam a probabilidade de uma pessoa 

entrar em conflito. Para dar mais ênfase às variações, nesta seção foi considerada a 

probabilidade de ao menos um indivíduo, num grupo de cem, entrar em conflito.11  

De acordo com o Gráfico 1, a probabilidade de pelo menos uma entre 100 

mulheres brancas, trabalhadoras formais (com carteira assinada), residentes no 

Estado de São Paulo, fora da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que 

sequer completaram o primeiro ciclo do ensino fundamental, e cuja renda é igual à 

renda média da população com 18 anos ou mais se envolver em conflitos de consumo 

é de 3,7%. A mudança de atributos vai elevando essa probabilidade, como mostrado 

no gráfico: 

 Para um grupo idêntico de cem mulheres, mas sem carteira assinada, a 

probabilidade de pelo menos uma entrar em conflito fica praticamente inalterada. 

 Se as mulheres do caso anterior não forem brancas, cai-se no caso comum aos 

vários gráficos e tabelas. Nesse caso, essa probabilidade fica um pouco mais alta, 

em 4,3%. 

 Se considerarmos um grupo de cem homens com características semelhantes às 

da primeira situação (coluna), essa probabilidade aumenta marginalmente, para 

4,7%.  

 Se esses homens brancos, residentes em São Paulo, fora da região metropolitana, 

que não completaram o primeiro ciclo do ensino fundamental, que têm a carteira 

de trabalho assinada e cuja renda é igual à renda média da população com 18 

anos ou mais, forem funcionários públicos, a probabilidade de ao menos um deles 

entrar em conflito de consumo sobe para 5,9%.  

 Caso esses homens residam na região metropolitana, essa probabilidade aumenta 

para 7,5%. 

 As quatro colunas seguintes refletem o impacto do nível educacional. Assim, se 

esses homens brancos, com 18 ou 19 anos, funcionários públicos com a carteira 

de trabalho assinada, residentes na região metropolitana de São Paulo e cuja 

renda é igual à renda média da população com 18 anos ou mais, tiverem o 

primeiro ciclo do ensino fundamental completo, a probabilidade de pelo menos um 

deles entrar em conflito de consumo sobe para 11,8%. Se eles possuírem o ensino  

                                                        
11

 Seja p a probabilidade de um indivíduo se envolver em algum conflito e p100 a de pelo menos uma 
pessoa, em meio a cem, entrar em conflito: p100 = 1 – [(1 – p)

100
]. 
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fundamental completo, essa probabilidade aumenta para 17,9%. Se tiverem o ensino 

médio completo, ela vai para 26,1%. E, se houverem terminado o ensino superior, 

para 33,9%. 

Os Gráficos 2 e 3 e a Tabela 15 mostram a sensibilidade da probabilidade de 

entrar em conflito a variações no estado de residência, na idade e na renda. Nos três 

casos, considera-se um grupo de cem mulheres não brancas, sem carteira de trabalho 

assinada, fora da região metropolitana e sem o primeiro ciclo do ensino fundamental 

completo. Nos Gráficos 2 e 3, referentes aos conflitos de consumo, considera-se que 

essas pessoas tenham renda igual à renda média da população com 18 anos ou mais. 

Na Tabela 15, que elas moram no Estado de São Paulo. 
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Tabela 14: Efeitos marginais da participação em conflito* 

 

Consumo Trabalhista 

Homem 0,002 0,009 

 

(0,000) (0,000) 

Branco -0,001 -0,002 

 

(0,000) (0,000) 

PUB 0,002 0,006 

 

(0,000) (0,000) 

CART 0,000 0,002 

 

(0,000) (0,000) 

RM 0,002 0,009 

 

(0,000) (0,000) 

e4 0,005 0,008 

 

(0,000) (0,000) 

e8 0,011 0,015 

 

(0,000) (0,000) 

e11 0,017 0,015 

 

(0,000) (0,000) 

e15 0,027 0,018 

 

(0,000) (0,000) 

renda 0,001 0,002 

 

(0,000) (0,000) 

renda2 0,000 0,000 

 

(0,000) (0,000) 

Pseudo R2 0,06 0,04 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  

(*) Efeitos marginais obtidos para um indivíduo cuja renda equivale à renda média da 

população. No caso das variáveis binárias, o efeito marginal mede a diferença na 

probabilidade entre as categorias.  

 

O impacto da renda sobre a probabilidade de entrar em conflitos de consumo é 

positivo, mas apenas medianamente relevante. Note-se, assim, que, se a renda das 

cem pessoas passar do percentil 10% para o percentil 90%, a probabilidade de ao 

menos uma delas entrar em conflito aumentará em menos de um ponto percentual, 

equivalente a um quarto do impacto de completar o primeiro ciclo do ensino 

fundamental.  
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O estado de residência pode ter um impacto um pouco mais significativo. 

Assim, se os indivíduos considerados no Gráfico 1 morassem no Rio de Janeiro, em 

vez de em São Paulo, a probabilidade de entrar em conflito seria dois pontos 

percentuais mais alta em todos os casos. Se fossem residentes no Ceará, seria dois 

p.p. mais baixa. 

A idade, por outro lado, tem um efeito bem maior sobre a probabilidade de 

entrar em conflito, como pode ser visto no Gráfico 3. A propensão a que pelo menos 

uma pessoa em um grupo de cem se envolva em conflitos sai de 4%, no grupo com 18 

ou 19 anos, cresce até atingir o pico de 66,5%, na faixa etária de 55 a 59 anos, e cai 

depois para 61% para as pessoas com 65 anos ou mais. Os impactos de uma 

mudança de grupo etário são mais elevados para os jovens. Com efeito, há um 

aumento de 23 p.p. (17 p.p.) na probabilidade de pelo menos um indivíduo com as 

referidas características, num grupo de cem, entrar em conflito se ele tem 20 a 24 

anos (25 a 29 anos), ao invés de 18 ou 19 (20 a 24). 

 

Tabela 15: Sensibilidade da probabilidade de entrar em conflito à renda (%) – 

mulheres não brancas, trabalhadoras sem carteira assinada, residentes em São Paulo, 

fora da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completaram o 

primeiro ciclo do ensino fundamental  

  

Probabilidade de pelo menos um indivíduo, 

num grupo de cem, entrar em conflito  

Percentil da 

renda 
Consumo Trabalhista 

10% 3,9 8,3 

25% 4,1 8,7 

50% 4,2 8,9 

75% 4,4 9,4 

90% 4,8 10,6 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da 

PNAD/IBGE de 2009.  

 

No Gráfico 4 fazemos um exercício semelhante para conflitos trabalhistas. 

Neste caso, o caso inicial é de um grupo de cem mulheres brancas, trabalhadoras 

informais (sem carteira assinada), com 18 ou 19 anos de idade, residentes no Estado 

de São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completaram o primeiro ciclo 

do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média da população com 18 anos  
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ou mais. Nesse caso, calculamos que a probabilidade de um indivíduo, em cem, entrar 

em algum conflito de trabalho é de 9,25%.  

Como nos conflitos de consumo, essa probabilidade vai aumentando conforme 

alteramos as características do indivíduo. Especialmente relevantes, nesse caso, são: 

ser trabalhador formal (com carteira assinada), particularmente funcionário público, ser 

homem, e ter mais instrução. Ser de raça não branca também aumenta marginalmente 

a probabilidade de entrar em conflito trabalhista (1,4 ponto percentual). Observe, 

porém, que possuir o nível médio ou educação universitária é quase equivalente a ter 

o ensino fundamental completo. Nos casos mais críticos, de homens de cor branca, 

funcionários públicos, renda igual à renda média da população adulta, idade de 18 ou 

19 anos, e com ensino fundamental, médio ou superior completo, a probabilidade de 

pelo menos um indivíduo, num grupo de cem, entrar em conflito varia entre 63,9% e 

67,3%.  

A comparação entre os Gráficos 1 e 4 mostra que, quando considerados 

indivíduos semelhantes, em termos das características selecionadas, evidentemente, 

a probabilidade de entrar em um conflito trabalhista é mais alta do que ser parte em 

um litígio de consumo. No caso mais à direita nos dois gráficos, de homens brancos, 

moradores da região metropolitana de São Paulo, com 18 ou 19 anos de idade, com 

renda igual à média da renda das pessoas com 18 anos ou mais, funcionários públicos 

e com educação superior, a probabilidade de ao menos um se envolver em um conflito 

trabalhista, entre cem pessoas, é 33 pontos percentuais mais alta do que a 

probabilidade de ao menos um se envolver em um conflito de consumo. 

A Tabela 15 e os Gráficos 5 e 6 mostram como a propensão a entrar em um 

conflito trabalhista varia com a renda, o estado de residência e a idade. A renda, nesse 

caso, é um determinante um pouco mais relevante do que no tocante aos conflitos de 

consumo, embora continue sendo menos influente do que características como o 

gênero e a forma de inserção no mercado de trabalho. Tendo em mente que as duas 

colunas da Tabela 15 tratam de pessoas com os mesmos atributos, é possível ver 

que, para esses indivíduos, a probabilidade de entrar em conflito trabalhista é de 

quatro a seis pontos percentuais mais alta do que a de se envolver em um conflito de 

consumo.  

No que diz respeito ao estado de residência, vê-se, mais uma vez, uma grande 

variação entre as Unidades da Federação da probabilidade de se envolver em conflito, 

ainda que de magnitude algo menor do que quando analisados os conflitos de 

consumo. A distância entre o estado de São Paulo, utilizado como base no Gráfico 4, 

e Goiás é de 2,5 pontos percentuais. Em relação ao Rio de Janeiro, a diferença é no  
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sentido oposto: menos três pontos percentuais. O único estado em que essa 

probabilidade é muito mais alta é o Rio Grande do Norte, que também tem a 

população mais propensa a se envolver em conflitos de consumo no país. Como 

mencionado na seção 2, o Rio Grande do Norte apresenta as maiores taxas de 

litigiosidade do Brasil, fato sem explicação aparente. 

Ao contrário do que acontece com as relações de consumo, na área trabalhista 

a probabilidade de um indivíduo se envolver em conflitos não segue um padrão tão 

bem definido quando se varia a idade. Por outro lado, assim como no caso dos 

conflitos de consumo, os maiores incrementos são verificados na passagem da 

primeira para a segunda (23 p.p.) e da segunda para a terceira (20 p.p.) faixa etária. 

Além disso, há uma queda significativa dessa probabilidade entre os que possuem 65 

anos ou mais de idade, voltando ao patamar de 50% observado entre as pessoas com 

25 a 29 anos. Esses resultados fazem sentido, visto que a taxa de ocupação de jovens 

e idosos é mais baixa. Por fim, as pessoas mais propensas a entrarem em conflito 

(68% de chance) possuem de 45 a 49 anos. Todas esses valores, lembre-se, referem-

se à probabilidade de pelo menos uma em cem pessoas entrar em conflito. 

4.2 -- Quem procura a Justiça? 

Um segundo tópico importante é avaliar, dentre os indivíduos que entram em 

conflito, quais procuram a justiça para resolver seus problemas.12 A Tabela 16 ajuda a 

responder essa questão, mostrando os efeitos marginais de cada uma das variáveis 

aqui analisadas, em termos da variação na probabilidade de buscar solução na justiça. 

Como antes, os efeitos da idade e do estado de residência são mostrados mais à 

frente. 

Os resultados mostram que as mulheres buscam mais a justiça do que os 

homens para a resolução de seus conflitos de consumo, enquanto ocorre o contrário 

no que se refere às questões trabalhistas. Trabalhadores brancos procuram mais a 

justiça do que os de outras raças em ações trabalhistas. Porém, essa tendência se 

inverte em questões de consumo. Resultado algo surpreendente é o menor grau de 

procura por solução na justiça por parte dos funcionários públicos, nos dois tipos de 

conflitos. Trabalhadores com carteira, por outro lado, estão mais propensos a entrar na 

justiça na busca por seus direitos trabalhistas, mas menos para resolver questões de 

consumo.  

 

                                                        
12

 Em outras palavras, nesta seção se consideram apenas as pessoas que entraram em conflito e se 
avalia os fatores que as fazem procurar ou não a justiça, aqui incluída a justiça tradicional e os juizados 
especiais. 
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A busca pela justiça é fortemente afetada pela variável que representa a 

residência das pessoas em uma região metropolitana. Nesses casos, a procura por 

solução judicial de conflitos de consumo se eleva em 1,5 ponto percentual; para 

disputas trabalhistas, em 4,0 pontos percentuais. Esse resultado deve estar 

relacionado à maior oferta de serviços de justiça nos centros metropolitanos e, 

também, ao maior acesso à informação.   

Pessoas com escolaridade mais baixa, em geral, procuram menos a justiça para 

a solução de seus conflitos do que as com mais anos de estudo formal. Com efeito, a 

probabilidade de que os indivíduos busquem solucionar seus conflitos de consumo 

judicialmente aumenta 7,3 pontos percentuais para quem tem o ensino superior 

completo. Por último, observa-se maior tendência de busca pela justiça por pessoas 

com renda mais elevada, principalmente em questões trabalhistas.  

Mais uma vez, procuramos representar o impacto marginal de cada variável 

utilizando gráficos. No Gráfico 7 vemos como varia a probabilidade de buscar uma 

solução na justiça, no caso de conflitos de consumo. 13  De acordo com o nosso 

modelo, um homem branco, funcionário público, residente em São Paulo, fora da 

região metropolitana, com idade de 18 ou 19 anos, que completou o primeiro ciclo do 

ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média da população com 18 anos ou 

mais tem probabilidade de 68,0% de procurar a justiça para solucionar um conflito de 

consumo. 

                                                        
13 Observe-se que nesta seção e na seguinte as probabilidades referem-se ao caso de uma pessoa apenas, e não 
a grupos de pessoas. 
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Tabela 16: Efeitos marginais da busca de solução na justiça* 

 

Consumo Trabalhista 

Homem -0,023 0,010 

 

(0,001) (0,001) 

Branco -0,003 0,014 

 

(0,001) (0,000) 

PUB -0,045 -0,014 

 

(0,001) (0,001) 

CART -0,058 0,017 

 

(0,001) (0,000) 

RM 0,015 0,040 

 

(0,001) (0,001) 

e4 -0,006 0,008 

 

(0,001) (0,001) 

e8 0,005 -0,004 

 

(0,001) (0,001) 

e11 0,050 0,006 

 

(0,001) (0,001) 

e15 0,073 0,017 

 

(0,001) (0,001) 

renda 0,004 0,018 

 

(0,000) (0,000) 

renda2 0,000 0,000 

 

(0,000) (0,000) 

Pseudo R2 0,058 0,064 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 

(*) Efeitos marginais obtidos para um indivíduo cuja renda equivale à renda média da 

população. No caso das variáveis binárias, o efeito marginal mede a diferença na 

probabilidade entre as categorias.  

Como antes, as colunas 2 a 10 do Gráfico 7 mostram como a probabilidade de 

procurar a justiça aumenta quando mudam as características do indivíduo envolvido 

no conflito de consumo. No caso em que ele tem os atributos mais favoráveis, dentre 

as possibilidades apresentadas no gráfico, à busca de uma solução judicial para o 

conflito de consumo, essa probabilidade chega a 83%. O gráfico não exibe, porém, 

todas as probabilidades para uma pessoa com formação superior, mantidas as demais 

características, que seriam mais altas que 83%.  
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A Tabela 17 e os Gráficos 8 e 9 mostram como a probabilidade de procurar a 

justiça varia com a renda, o estado de residência e a idade do indivíduo, no caso de 

conflitos de consumo. Nos três, considera-se o caso de uma mulher não branca, sem 

carteira de trabalho assinada, com idade de 18 ou 19 anos, residente no Estado de 

São Paulo, fora da região metropolitana, com renda igual à renda média da população 

adulta e que não completou o primeiro ciclo do ensino fundamental. 

Os resultados da Tabela 17 mostram que a probabilidade de procurar a justiça 

para solucionar conflitos de consumo é muito pouco sensível ao nível de renda. Por 

outro lado, o estado de residência tem uma influência significativa sobre essa 

probabilidade, com uma diferença de 36 pontos percentuais entre o caso mais 

“desfavorável”, Alagoas, e o mais “favorável”, Mato Grosso. A idade tem efeito 

intermediário. Enquanto pessoas muito jovens e de meia idade têm cerca de 83% de 

chance de buscar uma solução judicial para seus conflitos de consumo, essa 

propensão é de 70% entre indivíduos com 20 a 24 anos e 72% entre os que possuem 

65 anos ou mais de idade. 

Tabela 17: Sensibilidade da probabilidade de buscar a justiça à renda (%) – 

mulher não branca, trabalhadora sem carteira assinada, residente em São Paulo, fora 

da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o 

primeiro ciclo do ensino fundamental 

  Probabilidade de buscar a justiça 

Percentil da renda Consumo Trabalhista 

10% 82,40 52,46 

25% 82,52 53,56 

50% 82,61 54,28 

75% 82,79 55,87 

90% 83,20 59,28 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da 

PNAD/IBGE de 2009. 

 

Os Gráficos 10, 11 e 12 e a última coluna da Tabela 17 reproduzem a análise 

acima para a probabilidade de buscar uma solução na justiça para conflitos 

trabalhistas. Como as características individuais têm impactos distintos na propensão 

a procurar a justiça para resolver conflitos de consumo e trabalho (Tabela 17), o 

ordenamento das probabilidades em função de mudanças nos atributos é diferente do 

visto no Gráfico 7. Os pontos a observar nesse caso são: 
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 Considerando-se uma mulher não branca, sem o primeiro ciclo do 

fundamental completo, idade de 18 ou 19 anos, residente no Estado de 

São Paulo, fora da região metropolitana, e com renda igual à renda 

média da população adulta, vemos que a probabilidade de procurar a 

justiça para solucionar conflitos de consumo é maior do que para resolver 

conflitos de trabalho. 

 No caso mais extremo, de um homem branco, com carteira de trabalho 

assinada, funcionário público, residente na região metropolitana de São 

Paulo, com curso superior completo, idade de 18 ou 19 anos e renda 

igual à renda média da população adulta, a probabilidade de procurar a 

justiça para solucionar conflitos de trabalho é de 73,5%. 

A Tabela 17 e os Gráficos 11 e 12 mostram a sensibilidade à renda, ao estado 

de moradia e à idade da probabilidade de procurar a justiça para resolver conflitos 

trabalhistas. De maneira geral, essa sensibilidade é maior do que a observada entre 

os indivíduos envolvidos em conflitos de consumo. O efeito da renda é moderado: sete 

pontos percentuais separam a probabilidade estimada para uma pessoa no primeiro 

decil de outra no último decil da distribuição de renda. 

No que tange ao estado de residência, nota-se, primeiramente, o valor bem 

mais baixo da propensão a buscar uma solução judicial para conflitos trabalhistas no 

Estado do Espírito Santo (20,6%). A distância do Distrito Federal, que aparece em 

seguida, para Alagoas, no extremo oposto, é de quase cinquenta pontos percentuais. 

A probabilidade de procurar uma solução na justiça para um conflito de 

trabalho cresce até a faixa dos 40 a 44 anos – sai de 57%, entre as pessoas com 18 

ou 19 anos, para 86%. Entretanto, o impacto da idade não é tão claro se considerados 

grupos etários mais elevados. Os indivíduos mais propensos a buscar a justiça para 

resolver seus conflitos trabalhistas (quase 90% de chance) possuem de 45 a 49 anos 

ou 60 a 64 anos. Destaca-se, também, a magnitude dessa probabilidade entre os 

idosos, de 86%. 

4.3 Como a solução de conflitos depende de aspectos socioeconômicos? 

A Tabela 18 mostra como a probabilidade de obter uma solução na justiça, entre 

aqueles que a procuraram para resolver seus conflitos, varia com as características 

dos indivíduos. 14  Os resultados mostram que os homens costumam ter menos 

sucesso em solucionar o seu litígio de consumo na justiça do que as mulheres, com o  

                                                        
14

 Em outras palavras, esta seção considera apenas os indivíduos que entraram na justiça e identifica as 
características daqueles que, entre esses, conseguiram obter uma solução judicial para o conflito em que 
estavam envolvidos. 
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inverso ocorrendo na seara trabalhista. O mesmo ocorre com as pessoas de raça 

branca: menor êxito nos conflitos de consumo e maior nos de trabalho. 

Os funcionários públicos têm menos chance de solucionar os seus problemas 

na justiça do que aqueles que trabalham no setor privado (-3,8% em conflitos de 

consumo e -10,9% em casos trabalhistas). Algo similar acontece para os 

trabalhadores com carteira, mas com impacto menos pronunciado (-0,3% e -1,1%, em 

conflitos de consumo e trabalho, respectivamente).  
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Tabela 18: Efeitos marginais da solução do conflito na justiça* 

 

Consumo Trabalhista 

Homem -0,019 0,019 

 

(0,001) (0,001) 

Branco -0,041 0,016 

 

(0,001) (0,001) 

PUB -0,038 -0,109 

 

(0,001) (0,001) 

CART -0,003 -0,011 

 

(0,001) (0,001) 

RM -0,024 0,010 

 

(0,001) (0,001) 

e4 -0,038 -0,027 

 

(0,002) (0,001) 

e8 -0,037 0,005 

 

(0,002) (0,001) 

e11 0,031 -0,026 

 

(0,002) (0,001) 

e15 0,078 -0,041 

 

(0,002) (0,002) 

renda 0,003 0,021 

 

(0,000) (0,000) 

renda2 0,000 0,000 

 

(0,000) (0,000) 

Pseudo R2 0,021 0,024 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  

(*) Efeitos marginais obtidos para um indivíduo cuja renda equivale à renda média da 

população. No caso das variáveis binárias, o efeito marginal mede a diferença na 

probabilidade entre as categorias.  

 

A justiça colabora mais na solução de litígios trabalhistas nas regiões 

metropolitanas (1,0%), mas o oposto vale nos conflitos relacionados ao consumo (-

2,4%). A maior escolaridade ajuda na solução de conflitos relacionados ao consumo, 

mas “atrapalha” na de conflitos trabalhistas. Destaca-se, nas duas áreas, o forte efeito 

da educação superior, que eleva a probabilidade de solução judicial em conflitos de 

consumo em 7,8%, enquanto a reduz em 4,1% no caso de conflitos trabalhistas (em  
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relação a alguém sem o primeiro ciclo do fundamental, nos dois casos). Por último, 

indivíduos com uma renda mais elevada têm maior chance de ver seus conflitos 

resolvidos pela justiça. No entanto, o impacto da renda é mais forte na solução de 

conflitos de trabalho do que de consumo. 

Como antes, ilustramos a importância dessas variáveis na probabilidade de 

obter uma solução judicial para conflitos por meio de gráficos. De acordo com o 

Gráfico 13, um homem branco, com carteira de trabalho assinada, funcionário público, 

residente na Região Metropolitana de São Paulo, com o primeiro ciclo do ensino 

fundamental completo, 18 ou 19 anos de idade e renda igual à renda média da 

população com 18 anos ou mais, tem 60,2% de probabilidade de obter uma solução 

judicial para um conflito de consumo. Como antes, a variação nas características 

individuais altera essa probabilidade. No caso mais extremo considerado no Gráfico 

13, ela chega a 76,3%. 

A Tabela 19 e os Gráficos 11 e 12 permitem avaliar a sensibilidade da 

probabilidade de uma solução judicial à renda, ao estado de residência e à idade. No 

que diz respeito aos conflitos de consumo, a renda tem um efeito positivo, mas sem 

significância econômica. A variação do estado de residência tem um impacto bem 

mais significativo. Mesmo deixando de lado os extremos, Alagoas e o Distrito Federal, 

a diferença entre os dois casos limite é de 22,5 pontos percentuais. A probabilidade de 

que as pessoas tenham seus conflitos de consumo solucionados pela justiça é 

praticamente constante em faixas intermediárias da distribuição etária, em que fica 

próxima de 50%. Nas pontas, são observadas variações moderadas, salvo entre os 

indivíduos que têm apenas 18 ou 19 anos, para quem essa probabilidade é de 75%. 
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Tabela 19: Sensibilidade da probabilidade de obter uma solução judicial à renda 

(%) – mulher não branca, trabalhadora sem carteira assinada, residente em São 

Paulo, fora da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer 

completou o primeiro ciclo do ensino fundamental 

 

Probabilidade de obter solução 

Percentil da renda Consumo Trabalhista 

10% 74,88 19,64 

25% 74,95 20,11 

50% 74,99 20,43 

75% 75,08 21,14 

90% 75,28 22,73 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da 

PNAD/IBGE de 2009. 

 

O Gráfico 16 reproduz a análise da probabilidade de obter uma solução na 

justiça para os conflitos trabalhistas. Assim como no Gráfico 13, a coluna mais à 

esquerda se refere a um homem branco, com carteira de trabalho assinada, 

funcionário público, residente na Região Metropolitana de São Paulo, com o primeiro 

ciclo do ensino fundamental completo, 18 ou 19 anos de idade e renda igual à renda 

média da população com 18 anos ou mais, para o qual essa probabilidade é de 13,6%.  

No outro extremo, como também ocorre no Gráfico 13, está um homem 

semelhante, mas que não é funcionário público, vive fora da região metropolitana e 

não completou sequer o primeiro ciclo do ensino fundamental. Essa pessoa tem 

probabilidade de 23,6% de obter uma solução na justiça para um conflito de trabalho, 

contra 76,3% para um litígio de consumo. 

A Tabela 19 e os Gráficos 17 e 18 apresentam a sensibilidade da probabilidade 

de solução judicial de litígios trabalhistas à renda, ao estado de residência e à idade. O 

efeito da renda é razoavelmente pequeno, inferior ao de outras características 

individuais. A sensibilidade ao estado de residência é mais relevante: mesmo 

excluindo o Espírito Santo, onde a chance de que uma pessoa tenha seu conflito de 

trabalho solucionado na justiça é muito baixa, há uma diferença de 23 pontos 

percentuais entre os casos limite (Alagoas e Roraima). Com exceção da faixa de 18 ou 

19 anos, a idade não é um fator determinante da probabilidade de obter solução 

judicial para litígios de trabalho, que fica entre 35% e 45% para pessoas nos demais 

grupos etários. 
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5 – Observações Finais 

De uma ótica funcional, o judiciário é um provedor de serviços. Como no caso 

de outros provedores, a qualidade dos serviços produzidos pelo judiciário depende da 

quantidade de recursos que ele tem à disposição e da eficiência com que esses 

recursos são utilizados, mas também do volume de serviços que lhe é demandado. 

Recentemente, vários estudos se dedicaram a analisar os dois primeiros 

determinantes, mas relativamente pouco se conhece sobre o terceiro.  

Este estudo buscou avançar nessa questão, analisando como as 

características socioeconômicas, demográficas e regionais influenciam as 

probabilidades de entrar em conflitos, procurar a justiça para solucionar o litígio e nela 

obter uma solução. A análise foi feita inicialmente de forma mais descritiva, usando 

relações bivariadas, e depois com recurso a modelos econométricos que permitem 

uma abordagem multivariada que isola o efeito dos diferentes atributos dos indivíduos. 

O exercício econométrico focou nos conflitos de consumo e trabalho. 

Entre 1988 e 2009, o número de pessoas envolvidas em conflitos no Brasil 

aumentou em quatro milhões, embora a taxa de litigiosidade tenha diminuído em um 

ponto percentual. A conflituosidade e sua variação no tempo são bastante sensíveis a 

características sociodemográficas dos indivíduos. Homens litigam mais que mulheres, 

e pessoas entre 25 e 49 anos entram mais em conflitos que aqueles mais novos ou 

mais velhos. Há também uma variação geográfica importante: a proporção de pessoas 

envolvidas em litígios é substancialmente mais alta no Sudeste do que no Nordeste, 

por exemplo. Observa-se ainda que a influência desses fatores sobre a litigiosidade é 

diferente dependendo da área do direito. 

A propensão a buscar a justiça, aí incluídos os juizados especiais, para 

resolver conflitos vem aumentando com o tempo: em 1988, houve ação judicial em 

45% dos casos de litígio; em 2009, essa proporção havia subido para 70%. Isso 

significa que a demanda por serviços do judiciário vem aumentando não apenas 

porque há mais conflitos, mas também porque uma proporção crescente desses 

litígios deságua na justiça. Assim como a litigiosidade, a propensão a judicializar os 

conflitos também varia com a área do direito e as características dos indivíduos. 

Talvez como resultado do número crescente de litígios levados à justiça 

tradicional (isto é, ex-juizados especiais), a proporção de conflitos resolvidos pelo 

judiciário caiu entre 1988 e 2009, de 57,6% para 45,6%. Considerando-se todas as 

formas de resolução de conflito, a proporção de sucessos (solução) foi um pouco mais 

alta em 2009: 48%. Destes, pouco mais de dois terços foram solucionados em até um 

ano. Nos conflitos solucionados pela justiça essa proporção é algo menor (63,7%),  
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tendo caído 5,4 pontos percentuais em relação a 1988, quando ficou em 69,1%. 

Também para esta variável, os resultados variam significativamente geograficamente 

e dependendo das características sociodemográficas.  

Nossa análise multivariada focou no ano de 2009 e em duas áreas do direito: 

consumo e trabalho. A relevância desses dois tipos de conflito é atestada pelo forte 

crescimento no número de litígios em ambos. Para eles analisamos as probabilidades 

de entrar em conflito, buscar uma solução na justiça e obtê-la. Os resultados 

confirmam a sensibilidade dessas propriedades a variações nas características 

sociodemográficas e geográficas.  

Um resultado interessante é que, de modo geral, a probabilidade de obter uma 

solução judicial não é muito sensível a diferenciais de renda: isto é, pessoas com 

níveis às vezes bem diferentes de renda têm probabilidades parecidas de obter uma 

solução judicial. Este é um resultado positivo. Por outro lado, a variação nessas 

probabilidades entre os estados é grande, o que em princípio não é desejável. Em 

parte, esse resultado é consistente como o achado de Yeung e Azevedo (2011), de 

que a qualidade do judiciário brasileiro varia significativamente entre estados. A 

escolaridade e a idade também figuram como fatores importantes na determinação 

dessas probabilidades, principalmente nas questões de consumo.  

Inferimos a partir dos resultados aqui obtidos que a tendência a que a demanda 

por serviços do judiciário cresça deve se manter nos próximos anos. Em especial, a 

justiça será cada vez mais chamada a resolver litígios trabalhistas e de direito do 

consumidor, aumentando a carga de trabalho dos magistrados e também sua 

importância na determinação do Custo Brasil. 

O próprio crescimento da economia, ao expandir o número de transações que 

nela ocorrem, faz com que o judiciário seja mais acionado. De fato, Clemenz e Gugler 

(2000) mostram que o “tremendo” aumento da litigação civil na Áustria nas últimas 

quatro décadas do século XX refletiu a expansão da economia do país, em função, em 

grande parte, do aumento do número de transações por indivíduo que veio com o 

crescimento da renda per capita. No Brasil, esse efeito será ampliado pela nova 

rodada de reformas pró-mercado que, acreditamos, devem ocorrer na segunda 

metade desta década. 

Além da expansão da economia, outros fatores devem contribuir para elevar a 

conflituosidade e a busca da justiça para resolver conflitos. Como mostramos neste 

trabalho, a litigiosidade aumenta com a idade das pessoas e o nível de urbanização. 

Também mostramos que a propensão a se envolver em litígios sobe com aumentos de 

renda e escolaridade.  



41 
 

 

 
 

 

Um resultado importante é que a influência dos determinantes 

socioeconômicos, demográficos e regionais aqui estudados difere consideravelmente 

entre as áreas do direito. Mesmo quando focamos em conflitos de duas áreas de 

natureza econômica, consumo e trabalho, vimos que as características individuais 

afetam as probabilidades de entrada em conflito, de busca da justiça e de obtenção de 

uma solução judicial de formas distintas. Por exemplo, enquanto os litígios de trabalho 

são mais comuns entre os homens, os de consumo são mais usuais entre as 

mulheres.15 Segue daí que a evolução natural dos determinantes estudados – por 

exemplo, envelhecimento e melhoria educacional – podem afetar a conflituosidade e a 

busca do judiciário de forma distinta em diferentes áreas do direito. 

Há pelo menos três linhas adicionais de pesquisa que julgamos interessante 

perseguir. A primeira, relativamente natural, seria estender a análise feita aqui para 

outras áreas do direito. Questões relativas a benefícios da previdência, família e crime 

parecem especialmente interessantes. 

A segunda, avaliar porque há tanta variação entre os estados na maioria das 

variáveis estudadas. Será isso resultado de diferentes graus de acesso ao judiciário, 

por exemplo? Dado que controlamos para um amplo conjunto de fatores, essa 

variação interestadual residual é intrigante. 

A terceira, estudar em que medida a conflituosidade e a busca do judiciário em 

diferentes áreas do direito refletem variáveis não observadas. Mais especificamente, 

será que determinadas pessoas têm maior propensão a litigar, independentemente de 

suas características socioeconômicas, demográficas e locacionais? As informações da 

PNAD não permitem avaliar isso, mas seria importante checar se, por exemplo, as 

pessoas mais propensas a ter conflitos de consumo têm também maior probabilidade 

de entrar em conflitos em outras áreas. 

Por fim, acreditamos que este estudo mostra a importância de contar com as 

informações levantadas pela PNAD. Nesse sentido, sugerimos que o judiciário, 

possivelmente por meio do Conselho Nacional de Justiça, trabalhe com o IBGE para 

que levantamentos como os aqui analisados sejam feitos com maior frequência, 

possivelmente a cada cinco anos.  

                                                        
15 A maior probabilidade dos homens de entrar em conflito trabalhista é consistente com a sua 
maior participação na força de trabalho. 
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Gráfico 1: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por características sociodemográficas (pessoas com renda igual à renda 

média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado de São Paulo) 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 2: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por estado, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente fora de uma região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 3: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por idade, para uma mulher não branca, 

trabalhadora sem carteira assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 4: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por características sociodemográficas (pessoas 

com renda igual à renda média, com 18 ou 19 anos de idade, no estado de São Paulo)  

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 
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Gráfico 5: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por estado, para uma 

mulher não branca, trabalhadora sem carteira assinada, residente fora de uma região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do 

ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 
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Gráfico 6: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de pelo menos um indivíduo, em cem, entrar em conflito, num horizonte de cinco anos, por idade, para uma mulher 

não branca, trabalhadora sem carteira assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja 

renda é igual à renda média 

      

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  

Gráfico 7: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito por características sociodemográficas (pessoas com renda igual à 

renda média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado de São Paulo)  
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Gráfico 7: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito por características sociodemográficas (pessoas com renda igual à 

renda média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado de São Paulo) 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 8: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito,, por estado, para uma mulher não branca, trabalhadora sem 

carteira assinada, residente fora de uma região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual 

à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

AL PI PA TO GO CE ES MA PR SP MG RN SC BA AM DF AP PB AC SE RS RR RO RJ MS PE MT

% 



51 
 

 

 
 

 

Gráfico 9: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito, por idade, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 10: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito por características socio-demográficas (pessoas com renda igual à 

renda média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado de São Paulo) 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 11: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito, por estado, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente fora de uma região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda 

média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 12: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de buscar a justiça para resolução de conflito, por idade, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 13: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito por características sociodemográficas (pessoas com renda igual à renda 

média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado de São Paulo) 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 14: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito, por estado, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é 

igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 15: Conflito de consumo -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito, por idade, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 16: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito por características sociodemográficas (pessoas com renda igual à renda 

média, com 18 ou 19 anos de idade, no Estado São Paulo) 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 17: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito, por estado, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira 

assinada, residente fora de uma região metropolitana, com 18 ou 19 anos de idade, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda 

média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Gráfico 18: Conflito de trabalho -- Variação da probabilidade de obter uma solução para o conflito, por idade, para uma mulher não branca, trabalhadora sem carteira assinada, 

residente em São Paulo, fora da região metropolitana, que sequer completou o primeiro ciclo do ensino fundamental e cuja renda é igual à renda média 

 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009.  
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Apêndice 

 

Resultados da Estimação do Probit  

 

Neste apêndice, disponibilizamos os resultados da estimação dos modelos 

Probit que geraram os efeitos marginais utilizados na análise da seção de 

resultados. 
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Tabela A1: Resultados do Probit da participação em conflito 

 

Consumo Trabalhista 

Homem 0,068 0,196 

 

(0,001) (0,001) 

Branco -0,041 -0,050 

 

(0,001) (0,001) 

PUB 0,066 0,116 

 

(0,001) (0,001) 

CART -0,004 0,054 

 

(0,001) (0,001) 

RM 0,072 0,186 

 

(0,001) (0,001) 

e4 0,141 0,157 

 

(0,001) (0,001) 

e8 0,279 0,276 

 

(0,001) (0,001) 

e11 0,416 0,285 

 

(0,001) (0,001) 

e15 0,522 0,311 

 

(0,002) (0,001) 

i1 0,584 0,440 

 

(0,004) (0,002) 

i2 0,795 0,662 

 

(0,004) (0,002) 

i3 0,893 0,744 

 

(0,004) (0,002) 

i4 0,922 0,795 

 

(0,004) (0,002) 

i5 0,976 0,783 

 

(0,004) (0,002) 

i6 0,980 0,824 

 

(0,004) (0,002) 

i7 1,023 0,800 

 

(0,004) (0,002) 

i8 1,029 0,767 

 

(0,004) (0,003) 

i9 0,992 0,775 

 

(0,004) (0,003) 

i10 0,975 0,639 

 

(0,004) (0,003) 
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renda 0,030 0,042 

 

(0,000) (0,000) 

renda2 0,000 -0,001 

 

(0,000) (0,000) 

Constante -3,3524 -3,133963 

 

(0,004) (0,003) 

Pseudo R
2
 0,06 0,04 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 
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Tabela A2: Resultado do Probit da busca de solução na justiça 

 

Consumo Trabalhista 

Homem -0,089 0,050 

 

(0,003) (0,003) 

Branco -0,012 0,073 

 

(0,003) (0,003) 

PUB -0,168 -0,069 

 

(0,003) (0,003) 

CART -0,220 0,088 

 

(0,003) (0,002) 

RM 0,058 0,213 

 

(0,003) (0,003) 

e4 -0,023 0,042 

 

(0,005) (0,004) 

e8 0,018 -0,020 

 

(0,005) (0,005) 

e11 0,196 0,031 

 

(0,005) (0,004) 

e15 0,305 0,092 

 

(0,006) (0,005) 

i1 -0,422 0,519 

  (0,019) (0,009) 

i2 -0,226 0,699 

  (0,018) (0,009) 

i3 -0,212 0,813 

  (0,018) (0,009) 

i4 -0,281 0,882 

  (0,018) (0,009) 

i5 -0,166 0,915 

  (0,018) (0,009) 

i6 -0,002 0,736 

  (0,018) (0,009) 

i7 0,014 1,080 

  (0,019) (0,010) 

i8 0,024 0,696 

  (0,019) (0,010) 
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i9 0,012 1,088 

  (0,019) (0,011) 

i10 -0,373 0,900 

  (0,019) (0,012) 

renda 0,016 0,093 

 

(0,001) (0,001) 

renda2 0,000 -0,002 

 

(0,000) (0,000) 

Constante 0,930 0,057 

 

0,0188521 (0,010) 

Pseudo R2 0,058 0,064 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 
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Tabela A3: Resultados do Probit da solução do conflito na justiça 

 

Consumo Trabalhista 

Homem -0,048 0,049 

 

(0,002) (0,002) 

Branco -0,104 0,042 

 

(0,002) (0,002) 

PUB -0,099 -0,299 

 

(0,003) (0,003) 

CART -0,009 -0,030 

 

(0,002) (0,002) 

RM -0,062 0,026 

 

(0,003) (0,002) 

e4 -0,098 -0,073 

 

(0,005) (0,004) 

e8 -0,095 0,013 

 

(0,005) (0,004) 

e11 0,080 -0,069 

 

(0,004) (0,003) 

e15 0,197 -0,108 

 

(0,005) (0,004) 

i1 -0,925 0,640 

  (0,015) (0,010) 

i2 -0,809 0,664 

  (0,015) (0,010) 

i3 -0,722 0,592 

  (0,015) (0,010) 

i4 -0,701 0,596 

  (0,015) (0,010) 

i5 -0,699 0,525 

  (0,015) (0,010) 

i6 -0,700 0,403 

  (0,015) (0,010) 

i7 -0,721 0,624 

  (0,015) (0,010) 

i8 -0,739 0,505 

  (0,015) (0,010) 
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i9 -0,492 0,442 

  (0,016) (0,011) 

i10 -0,865 0,560 

  (0,016) (0,011) 

renda 0,007 0,056 

 

(0,001) (0,001) 

renda2 0,000 -0,001 

 

(0,000) (0,000) 

Constante 0,671 -0,857 

 

(0,015) (0,010) 

Pseudo R2 0,021 0,024 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos microdados da PNAD/IBGE de 2009. 
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