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Brasília-DF, 23 de janeiro de 2012 

 

Idealizada por Duvanier, Governo cria secretaria para lidar com o funcionalismo 
 

Com o intuito de consolidar o relacionamento e o diálogo com o funcionalismo público, o governo federal 

criou a secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público (SRT). A repartição substitui a atual 

Secretaria de Recursos Humanos. Com a mudança, a nova unidade vai ser responsável por negociar 

reajustes salariais, condições de trabalho e reestruturação das carreiras.  

 

Para atender a nova estrutura, também foi criada a Secretaria de Gestão Pública (Segep) que substitui a 

Secretaria de Gestão (Seges), que foi extinta. A divisão vai administrar o direcionamento da força de 

trabalho, a reestruturação organizacional, a capacitação de pessoal, os concursos públicos e a folha de 

pagamento. Ambas fazem parte do Ministério do Planejamento. As mudanças foram publicadas no Diário 

Oficial da União desta segunda-feira (23).  

 

Segundo o secretário-executivo adjunto do Ministério do Planejamento, Valter Correia, as novas 

secretarias foram reestruturadas para agilizar a conclusão dos processos. "Com isso vamos otimizar, 

racionalizar e dar maior celeridade às decisões e aos encaminhamentos administrativos. Agora 

conseguimos ter visão completa do processo. Antes os processos eram segmentados", disse em entrevista 

exclusiva à Agência Brasil.  

 

O novo modelo tem funcionado de forma "informal" há quatro meses. "Começamos de forma informal 

para fazer os ajustes necessários. Não é só juntar as caixinhas, não juntamos uma secretaria com a outra. 

Repensamos todo o processo. Redefinimos toda a estrutura e a forma de trabalhar. Juntamos o processo 

inteiro dentro de um departamento novo", explicou.  

 

Correia ainda destacou que as alterações vão suprir uma necessidade antiga de responsabilidades 

processuais. "A gente vai conseguir resolver um problema histórico na Esplanada [dos Ministérios] para 

saber quem cuida de que área. Sempre houve essa confusão de competência entre essas duas áreas", 

comentou.  

 

A SRT foi idealizada pelo secretário de Recursos Humanos, Duvanier Paiva, que faleceu no último dia 19, 

vítima de infarto. O substituto ainda não foi escolhido pela ministra da pasta, Miriam Belchior. Em 

entrevista à Agência Brasil, Paiva comentou que a mudança era uma necessidade antiga para atender à 

redemocratização nas relações de trabalho. A nova estrutura objetiva intermediar os debates com as 

centrais sindicais para evitar que o conflito chegue no limite da greve.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

  

Sindicatos prometem manifestação em São José dos Campos contra desocupação do Pinheirinho 
Intenção é denunciar ação dos governos estadual e municipal do PSDB que ordenaram o despejo de nove 

mil famílias da ocupação 

 

Representantes de entidades sindicais e de movimentos social e estudantil da região de São José dos 

Campos, no interior de São Paulo, prometem realizar na manhã desta segunda-feira, 23, uma manifestação 

contra a desocupação do acampamento Pinheirinho, na zona sul da cidade. Segundo o Sindicato dos 
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Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o ato deve ser feito também em outras cidades do País ao 

longo do dia. 

 

A comunidade foi desocupada no começo da manhã deste domingo, 22, após uma decisão judicial que 

determinou a reintegração de posse do terreno de 1,3 milhão de metros quadrados, que pertence à massa 

falida da empresa Selecta S/A, do empresário libanês Naji Nahas. Confrontos entre policiais e 

manifestantes deixaram três feridos, 18 presos e oito carros queimados. 

 

A manifestação está prevista para começar às 9 horas, na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos. O 

objetivo é denunciar a ação dos governos estadual e municipal do PSDB que ordenaram o despejo de nove 

mil famílias da ocupação. 

 

As famílias, principalmente idosos, mulheres e crianças, estão alojadas, segundo o sindicato, em abrigos 

improvisados e sem estrutura da Prefeitura, que sequer conseguiu atender a todos. Cerca de mil moradores 

se abrigaram na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e chegaram a ser atacadas com bombas pela 

PM, por volta das 23h deste domingo, 22. 

 

Ainda ontem, cerca de 500 pessoas se reuniram na região da Avenida Paulista, em São Paulo, em protesto 

contra a ação da PM. O ato começou a ser organizado no início da tarde nas redes sociais, principalmente 

por meio do Facebook e do Twitter. O ex-procurador-geral do Estado de São Paulo Marcio Sotelo Felippe 

foi um dos organizadores do evento pela internet, que começou por volta das 17h.  

*Fonte: ESTADÃO 

  

Para OAB, houve 'quebra do pacto federativo' em desocupação 

Ministro da Justiça disse que foi pego de surpresa pela ação da PM em São José dos Campos 

 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, classificou como ilegal a 

reintegração de posse, que foi realizada ontem apesar de ordem da Justiça Federal mandando suspender a 

ação.  

 

Veja também:  

Dezessete são presos durante desocupação em Pinheirinho  

Terreno em disputa pertence a Naji Nahas  

OUÇA: "Ninguém vai sair daqui e não quer ir para albergue", diz moradora  

 

"Há um conflito de competências e isso só pode ser solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Houve quebra do pacto federativo", afirmou Cavalcanti. Ele também chamou a atenção para supostas 

violações de direitos humanos durante o processo de reintegração de posse realizado pela Polícia Militar. 

 

Na manhã de ontem, uma ordem suspendendo a reintegração, assinada pelo juiz federal plantonista 

Samuel de Castro Barbosa Melo, foi entregue por oficiais de justiça ao assessor da presidência do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), Rodrigo Capez. Segundo o TJ-SP, o Tribunal Regional Federal 

não tem competência para intervir na questão. 

 

"O ato judicial concorrente do Tribunal Regional Federal não tem qualquer efeito para esta Justiça do 

Estado de São Paulo, que é absolutamente independente e não tem relação com aquele outro ramo do 

Judiciário", escreveu o presidente do TJ-SP, Ivan Ricardo Garisio Sartori, em resposta a consulta da juíza 

Márcia Faria Mathey Loureiro, da 6ª Vara Cível de São José dos Campos, que havia emitido a ordem de 

reintegração de posse da área. 

 

Na última terça-feira, a polícia se dirigia para fazer a reintegração de posse quando a juíza federal Roberta 

Monza Chiari suspendeu a ação. A liminar dada por ela foi cassada no mesmo dia pelo juiz federal Carlos 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,dezessete-sao-presos-durante-desocupacao-em-pinheirinho,825899,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,terreno-em-disputa-em-sao-jose-dos-campos-pertence-a-naji-nahas,825890,0.htm
http://radio.estadao.com.br/audios/audio.php?idGuidSelect=D7064BDC4C244973944925969187063B
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Alberto Antônio Júnior, substituto da 3ª Vara Federal em São José dos Campos. No entanto, na sexta-

feira, o desembargador federal Antonio Cedenho revalidou a decisão da magistrada. 

 

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, disse ao Estado que foi surpreendido pela ação poclial, mas 

que teve do governador Geraldo Alckmin garantias de que "seria pacífica e segura". 

 

Cardozo afirmou que logo pela manhã, telefonou para o governador. "O Alckmin me disse que tinha de 

atender a decisão judicial e que a tropa era preparada." Do Secretário-Geral da Presidência, Gilberto 

Carvalho, Cardozo ouviu que "ao governo federal, só resta acompanhar". 

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Ministra pede investigação sobre morte de Duvanier 

 

A ministra Luiza Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), pedirá que 

a Polícia Civil do Distrito Federal inclua nas investigações sobre a morte do secretário de Recursos 

Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, a possibilidade de discriminação 

racial. Em entrevista ao Correio, ela afirmou que, em um caso como o do secretário, que era negro, a 

suspeita de racismo, mencionada por representantes do governo, é sempre procedente. 

 

 ―É válido que se levante essa possibilidade. Até porque, há muito tempo, vem se colocando e se 

denunciando o tipo de tratamento discriminatório que as pessoas negras recebem no Brasil. Isso é uma 

realidade‖, disse. Duvanier morreu na madrugada de quinta-feira, aos 56 anos, após sofrer um infarto 

agudo do miocardio e ter atendimento médico negado em dois hospitais particulares de Brasília, pelo fato 

de o seu convênio (a Geap) não ser aceito e por não possuir um talão de cheques em mãos. 

 

A ministra considerou a morte do secretário ―mais do que lamentável‖. ―Em se comprovando uma 

dimensão racial nesse caso, haveria uma indicação muito forte de que, na verdade, o racismo não está 

associado à condição econômica‖, afirmou Luiza. A seu ver, diante da negação de direitos à população 

negra, o próprio Estado tem se preocupado em criar mecanismos que coloquem um ponto final nas 

discriminações. 

 

Uma das medidas recentes foi a assinatura de um acordo de cooperação entre a Secretaria e o Ministério 

da Saúde, em outubro do ano passado. A parceria, a ser desenvolvida ao longo deste ano, prevê, além da 

divulgação de peças publicitárias no ambiente do Sistema Único de Saúde (SUS), a definição de uma 

estratégia para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.  

 

―A política leva em conta, inclusive, o fato de que essas ocorrências cardíacas também são prevalecentes 

entre os negros e que isso deve ser observado nos serviços de saúde‖, ressaltou a ministra. Ela admitiu, no 

entanto, que o governo precisa avançar no combate ao racismo. ―Isso, na verdade, é um processo. Estamos 

num caminho que, absolutamente, não tem volta.‖ 

 

Luiza ressaltou que, ao presenciar uma atitude de discriminação no ambiente hospitalar, o primeiro passo 

que a família precisa dar é fazer uma denúncia em uma delegacia. Mas há outros meios de combater o 

crime, como também registrar reclamações na própria ouvidoria da Secretaria da Igualdade Racial.  

*Fonte: BLOG DO SERVIDOR – CRISTIANE BONFANTI – CORREIO BRASILIENSE 

  

Secretário do Planejamento morreu por falta de atendimento 

 

O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, morreu às 

5h30 de quinta-feira (19), aos 56 anos. Após sofrer um infarto agudo do miocárdio quando estava em casa, 

na 303 Sul, foi levado aos hospitais Santa Lúcia e Santa Luzia. Mas, sem um talão de cheques em mãos, 

teve o atendimento negado. Ele era conveniado da Geap, plano não coberto pelos dois hospitais, segundo 
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as centrais de atendimento. Quando chegou ao Hospital Planalto — o terceiro na busca por uma 

emergência, — o quadro já estava avançado e os médicos não conseguiram reanimá-lo. 

 

Procurado pelo Correio, o Hospital Santa Lúcia informou que o caso estava sendo avaliado pelo seu 

Departamento Jurídico. O Santa Luzia garantiu não ter qualquer registro da entrada de Duvanier na 

emergência. ―Iniciamos um levantamento para verificar o assunto‖, assegurou Marisa Makiyama, diretora 

técnica assistencial do estabelecimento. O Hospital Planalto ressaltou que não se pronunciaria devido ao 

fim do expediente. Duvanier era o responsável pela gestão dos servidores públicos federais e o homem 

forte da presidente Dilma Rousseff para liderar as negociações com sindicatos e demais entidades 

representantes do funcionalismo.  

 

O diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Onofre Moraes, afirmou que, diante das denúncias de 

servidores e dos relatos levados a ele pelo Correio, abrirá inquérito para apurar as condições e o 

atendimento recebido por Duvanier Paiva nos hospitais Santa Lúcia e Santa Luzia. Se comprovado que 

houve negligência, os responsáveis poderão ser punidos. A exigência de cheque, cartão de crédito ou 

outros valores a título de caução para pacientes que alegam possuir plano de saúde é expressamente ilegal.  

 

Órgãos de defesa do consumidor ouvidos pelo Correio consideraram gravíssima a recusa de atendimento a 

Duvanier, vítima de infarto. O artigo nº 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina, em seu 

inciso 5º, que o prestador de serviço não pode exigir ―vantagem manifestamente excessiva‖ do 

consumidor — caso no qual se encaixa o caução, uma vez que o próprio plano de saúde é a garantia do 

hospital. 

 

Estado de perigo  

Desde 2003, a Resolução Normativa nº 44 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também 

proíbe a cobrança de qualquer tipo de garantia adicional antecipada ou durante a prestação de serviço.  

 

―Não é só ilegal. É muito ilegal. Além dessas regulamentações específicas, o Código Civil protege o 

cidadão das cobranças abusivas no que é classificado como Estado de Perigo, que são essas situações 

extremas na qual o sujeito está defendendo a própria vida, como quando ele chega a um hospital buscando 

atendimento de emergência‖, enfatizou Joana Cruz, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Idec). 

 

O diretor-geral do Procon-DF, Oswaldo Morais, afirmou que a recusa de atendimento é injustificável, uma 

vez que a identificação do paciente junto ao plano de saúde é simples de ser feita. ―Os hospitais 

conveniados mantêm contato permanente com as operadoras. Com o número do CPF, é perfeitamente 

possível saber se a pessoa tem ou não o plano‖, afirmou. E mesmo no caso de o hospital não aceitar o 

plano do paciente, o atendimento, diante do risco de morte, deve ser feito do mesmo jeito, com 

ressarcimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Morais ressaltou que o Procon pode intervir imediatamente na questão, caso seja acionado. ―Nas situações 

em que somos avisados, podemos entrar em contato com o hospital ou com a operadora e tentar solucionar 

a questão rapidamente‖, completou. Quando há prejuízo à saúde ou nos casos de morte pela negativa do 

atendimento, a família deve procurar a Justiça — nos Juizados Especiais Cíveis, em ações menores do que 

40 salários mínimos ou na Justiça comum, para processos com valor acima desse teto. 

 

Joana Cruz, do Idec, assinalou que não há números precisos para esse tipo de ocorrência, mas que as 

reclamações de exigência de cheque-caução na rede privada de hospitais são corriqueiras. ―Foi exatamente 

por essa frequência que a ANS baixou essa determinação‖, concluiu.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
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Alvos do CNJ, desembargadores agora agem para reduzir os poderes do Coaf 

 

Leis que disciplinam a ação e estabelecem o raio de alcance do poderoso Conselho de Controle de 

Atividades Financeira (Coaf) - unidade de inteligência financeira do Ministério da Fazenda que persegue 

fortunas ilícitas -, são o novo alvo da toga amotinada. 

 

Irritados com a abertura das contas e movimentações bancárias de todo o universo forense - 206 mil 

magistrados, servidores e familiares -, desembargadores da Justiça preparam o contragolpe. Eles miram 

precisamente a Lei 9.613/98 e a Lei Complementar 105/01 - a primeira impõe sanções à lavagem de 

dinheiro e criou o Coaf; a outra firma que o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas 

de suas atribuições, fornecerão ao conselho "informações cadastrais e de movimento de valores". 

 

A estratégia que pode enfraquecer o Coaf foi desencadeada pela Associação Nacional de 

Desembargadores (Andes). A entidade aponta inconstitucionalidade de alguns artigos do conjunto de 

normas que definem os limites do órgão rastreador de malfeitos pela malha bancária. 

 

"O que eu pretendo impugnar é a obrigatoriedade dos estabelecimentos bancários fornecerem ao Banco 

Central e ao Coaf dados relativos às movimentações financeiras sem que haja um motivo justificável, ou 

seja, um processo judicial em andamento ou um inquérito policial", alerta Luiz Eduardo Rabello, 

presidente da Andes. 

 

A tática de Rabello consiste em protocolar amanhã uma petição no gabinete do procurador-geral da 

República, Roberto Gurgel, a quem solicita possibilidade de se arguir a inconstitucionalidade de alguns 

artigos da Lei 9.613 e da Lei Complementar 105. "O Ministério Público é o fiscal da lei, atua perante o 

STF como intérprete da Constituição." 

 

Razão da briga. No embate histórico que protagoniza para identificar fluxo financeiro incompatível ao 

contracheque de magistrados, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teria obtido os dados pela via direta - 

ofício da corregedoria do CNJ foi acatado pelo Coaf, que fez a pesquisa pelos CPFs de cada personagem. 

O centro da demanda, alegam os desembargadores, é a preservação do artigo 5.º da Constituição, que trata 

dos direitos e garantias fundamentais - entre eles o da inviolabilidade do sigilo. "A ordem judicial só pode 

ocorrer na hipótese de quebra do sigilo de comunicações", diz Rabello. 

 

Na semana passada, sob pressão, o presidente do Coaf, Antonio Gustavo Rodrigues, foi ao Tribunal de 

Justiça de São Paulo e afirmou que não houve quebra de sigilo. "No relatório não consta o nome de 

ninguém, é uma estatística. Ele não é o fim, é um meio que serve para orientar o CNJ. Formalmente, esses 

números não querem dizer nada." 

 

Jabuticaba. Sobre as críticas ao Coaf, Rodrigues foi taxativo. "Há um erro em pensar que tudo o que Coaf 

recebe de comunicação já vira relatório. Isso (o Coaf) não é uma jabuticaba, não é uma invenção 

brasileira. Tem gente que fala que é coisa da ditadura, coisa do nazismo, já vi bobagens do tipo." 

 

O presidente da Andes, por sua vez, contra-ataca: "Ao solicitar (as informações) a corregedoria não deu 

uma decisão judicial, estava na esfera administrativa. O corregedor (do CNJ) está fora da função 

judicante. Não está no comando de nenhum processo judicial, atua na área administrativa para 

fiscalização, o que configura abuso de poder", afirma. 

 

Rabello, hoje aposentado, dedicou-se à magistratura por 50 anos. Ele sabe que tem de dar o tiro certo. 

"Não vou impugnar as leis por completo, nem a existência do Coaf, vamos nos ater à violação de dados 

bancários." 
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A Andes reúne 600 magistrados no topo de carreira, desembargadores estaduais, federais e do Trabalho do 

País inteiro. Sua finalidade precípua é a defesa dos direitos e prerrogativas dos magistrados de segundo 

grau. 

 

A senha para os desembargadores irem à forra foi dada há duas semanas pelo ministro Marco Aurélio 

Mello, do STF. "O Supremo tem um encontro jurisdicional marcado com o Coaf este ano", disse o 

ministro. 

 

"É estarrecedor. Eu não concebo que dados bancários de um cidadão sejam acessados por um órgão do 

Ministério da Fazenda que os repassa a outros órgãos administrativos. Como fica a reserva do Judiciário e 

a garantia de que a quebra do sigilo só se dá com ordem judicial?" 

 

Segundo o desembargador, "o banco fornecer diretamente ao BC e ao Coaf os dados das contas é 

inconstitucional". "A comunicação automática sem amparo em ordem judicial é ilegal. Estão violando o 

sigilo que a Constituição manda acatar. Criaram até um órgão que é esse Coaf para controlar sob a 

desculpa que é para combater a lavagem de dinheiro. Mas ficam fuçando a vida de todos nós", completa. 

 

"A revolta é grande entre os desembargadores", afirma Rabello. "Vou até o fim nessa cruzada pela 

legalidade. Quem não deve não teme. Não queremos ocultar nada. Minha conta está à disposição, desde 

que eu autorize. É um direito personalíssimo, assegurado por cláusula pétrea."  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Canal exclusivo leva água até fazenda de irmão do ministro 

 

Duas placas, uma apontando a concessão de incentivos fiscais do Ministério da Integração Nacional, e 

outra, com o nome da empresa UPA – Umbuzeiro Produções Agrícolas Ltda., marcam a entrada da 

fazenda de propriedade de Caio Coelho, irmão do ministro Fernando Bezerra Coelho, no Perímetro de 

Irrigação Nilo Coelho. O principal aspecto na cena, no entanto, é o canal exclusivo de irrigação que serve 

a fazenda, com a entrada protegida pelo porteiro Valberto Silva. 

 

―Nenhum canal é exclusivo de uma propriedade, mas neste trecho do perímetro de irrigação só tem ela‖, 

explica Paulo Sales, gerente do Distrito de Irrigação Nilo Coelho, empresa privada sem fins lucrativos que 

administra a área. ―O canal secundário faz parte do projeto, foi sorte ele ter comprado aquela área‖, 

completa Sales. 

 

Além do canal exclusivo, a propriedade da UPA guarda uma das 39 estações de bombeamento de água do 

Nilo Coelho. Mas isso não representa nenhum tipo de vantagem, alega Caio Coelho, por escrito. ―A UPA 

Agrícola apenas utiliza e paga pela água necessária à irrigação do seu plantio.‖ 

 

A irrigação do Vale do Rio São Francisco é, para Caio, ―sem a menor dúvida, o melhor investimento 

público nos últimos anos no Brasil‖. O investimento é comandado pela Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), presidida interinamente pelo irmão Clementino Coelho 

até 12 dias atrás, e subordinada desde o ano passado a outro irmão, o ministro. 

 

Obras de irrigação inacabadas no clã Coelho põem em xeque parceria privada 

Cabras vagueiam ao longo da obra inacabada do Perímetro de Irrigação Pontal, em Petrolina (PE), em 

meio aos carros-pipa que levam água de canais que nada irrigam para comunidades do semiárido. Perto 

dali, no reduto político da família de Fernando Bezerra Coelho, funciona o maior projeto de irrigação do 

País, o Nilo Coelho – nome de um tio do ministro da Integração Nacional -, que produz mangas e uvas 

para exportação. 

 

Os dois perímetros já consumiram R$ 1,1 bilhão em verbas públicas, segundo a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). O governo prevê investimentos de 
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mais R$ 160 milhões no Pontal e no Nilo Coelho até 2015, por meio do Programa de Aceleração do 

Crescimento. Mais importante: os dois estão em primeiro lugar no plano do governo de busca de parceiros 

privados para levar adiante os projetos de irrigação do País, cuja sustentabilidade está posta em xeque, 

segundo constatou o Estado em visita à região. 

 

Para produtores e potenciais investidores, a emancipação dos perímetros é possibilidade remota. O tema 

estará na pauta da reunião ministerial de amanhã com a presidente Dilma Rousseff. Eventuais 

ineficiências à parte, um dos principais problemas da agricultura irrigada é o custo da água. No Distrito 

Nilo Coelho, o produtor pequeno paga, em média, R$ 800 por mês de água. O custo reflete, basicamente, 

o consumo de energia elétrica das bombas que puxam as águas do Rio São Francisco para os canais de 

irrigação.  

*Fonte: O ESTADO DE S. PAULO 

  

Segurados vão à Justiça e concessões de aposentadorias crescem até 28% 

 

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) conseguem, cada vez mais, receber na Justiça 

os benefícios negados nas agências do órgão. A quantidade de aposentadorias obtidas judicialmente pelos 

trabalhadores subiu 9% entre 2009 e 2011. Mas o salto maior foi nas concessões pelos tribunais de 

pensões por morte e dos auxílios (por doença e por acidente): o volume anual de decisões favoráveis aos 

trabalhadores subiu 27% e 28%, respectivamente. Os dados são de levantamento feito pelo Ministério da 

Previdência Social a pedido do Correio. 

 

Tantas decisões fizeram com que a proporção das concessões de benefícios determinadas pelo Judiciário 

em relação ao total liberado pelo INSS retomasse um ritmo forte de alta no ano passado. No segundo 

semestre de 2011, as ordens judiciais para a Previdência liberar benefícios ficaram na casa dos 9% do total 

em média, chegando a atingir 9,4% em outubro. Antes, esse indicador variava entre 6,5% e 8,5%, 

conforme o mês. 

 

Em dezembro, quando o Judiciário profere menos decisões por causa do recesso, os benefícios obtidos na 

Justiça representaram 8,9% do total. Em dezembro de 2010, havia ficado em 7,9%. Os principais motivos 

são o não reconhecimento pelo INSS de tempo de serviço reivindicado pelo segurado, rural ou urbano, e a 

negativa dos médicos peritos em atestar a incapacidade parcial ou total para o trabalho de quem pede 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

  

Governo federal já tem 22 mil cargos de confiança 

 

Mesmo vitoriosa na elaboração do Orçamento da União de 2012, quando impediu reajustes para o 

Judiciário e outras categorias de servidores, a presidente Dilma Rousseff vai arcar este ano com uma folha 

de pessoal e encargos sociais acima de R$ 203 bilhões, além de contar com mais funcionários em cargos 

de confiança.  

 

Antes mesmo de fechar o primeiro ano de seu governo, em outubro, os chamados DAS (cargos de Direção 

e Assessoramento Superior) já somavam 22 mil, uma barreira que nunca havia sido alcançada. Desde o 

segundo ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva, as funções comissionadas no Executivo federal só 

crescem. 

 

Em 2003, primeiro ano do governo Lula, foi registrada uma queda no total de cargos de confiança, dos 

18.374 do último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, para 17.559 no final do ano 

seguinte. Mas, depois, o número só cresceu. No final de 2011, foi de 21.870 para 22 mil — cifra que, 

apesar de pequena, contraria o princípio do rigor fiscal do primeiro ano de Dilma. 
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O governo se defende: diz que hoje mais de 70% dos DAS são ocupados por servidores públicos de 

carreira, que as nomeações políticas são minoria e que há um esforço de ―profissionalização‖ do serviço 

público. Os cargos de confiança com livre provimento, ou seja, de pessoas de fora do serviço público, são 

os DAS-6, categoria mais alta, e costumam ser ocupados por indicações políticas. Eles têm remuneração 

média de R$ 21,7 mil e, em 2011, somaram 217 vagas, contra 209 de 2010. 

*Fonte: O GLOBO 
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