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1. Introdução. 

Este relatório é o primeiro de dois que versarão, respectivamente, sobre: i) Outubro/2022 

– Balanço Situacional: a atual estrutura ministerial e de carreiras públicas a fins do 

governo Bolsonaro em 2022; e ii) Dezembro/2022 – Diretrizes Programáticas: propostas 

iniciais visando tanto a reorganização ministerial mais geral como a racionalização das 

carreiras públicas para o próximo ciclo de governo federal no Brasil. 

Então, o objetivo principal consiste em redesenhar a estrutura organizacional-

programática em nível federal para fazer com que haja a maior aderência possível entre 

planos/prioridades de governo e centralidade política/social das respectivas áreas de 

atuação governamental. 

Em ambos os casos, “estrutura ministerial” e “carreiras públicas” estão pautadas pela 

ideia-força de Estado necessário ao projeto de desenvolvimento nacional vencedor das 

eleições presidenciais de 2022, de onde se derivam as propostas de: i) estrutura 

ministerial/organizacional do poder executivo federal brasileiro, perfilada à ideia de áreas 

permanentes de atuação governamental programática;5 e ii) carreiras 

estratégicas/finalísticas e carreiras transversais/estruturantes,6 nos dois casos, 

 
1 Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, atualmente é Presidente da Afipea-Sindical, condição na 

qual escreve esse texto. 

2 Mestre em Ciência Política, com graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. 

Desde 2015 é pesquisadora na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia 

e consultora colaboradora em projetos da CEPAL, CNJ e consultorias privadas. 

3 Possui graduação em Administração pela Universidade de Brasília (2017), mestrado em Psicologia Social, 

do Trabalho e das Organizações (PSTO) pela Universidade de Brasília (2021) e é doutorando em Psicologia 

Social, do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília. 

4 Mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Socióloga graduada na Universidade Federal 

do Espírito Santo. Desde 2015 é Pesquisadora Assistente na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das 

Instituições e da Democracia - Diest do Instituto Pesquisa Econômica e Aplicada – Ipea. 

5 A respeito, ver Cardoso Jr. (2020) – Desmonte do Estado no Governo Bolsonaro: menos república, menos 

democracia e menos desenvolvimento (São Paulo: FPA, 2020). 

6 A respeito, ver Cardoso Jr. et alli (2022) – Carreiras Públicas e Desenvolvimento: uma proposta para 

superar o anacronismo dos conceitos e modernizar o Estado (Brasília: Ipea, 2022). 
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compatíveis e indispensáveis à concretização do plano de governo eleito e seus objetivos 

declarados. 

 

Resumidamente, o conceito/critério de áreas permanentes de atuação governamental 

programática refere-se àqueles campos de ação/intervenção estatal que, social e 

historicamente, foram sendo construídos e definidos como perenes ou inescapáveis aos 

Estados nacionais contemporâneos, seja em função dos passivos nacionais em cada caso 

concreto, seja em função dos grandes desafios dessas sociedades/civilizações no século 

XXI. 

No caso brasileiro, consideramos adequado considerar, preliminarmente, as seguintes 

áreas de atuação governamental programática, as quais podem ser apresentadas e 

correlacionadas em pelo menos três níveis de agregação/desagregação, a saber: 

• Nível macro: a) Governabilidade e Governança Institucional; b) Soberania, 

Defesa, Segurança e Território; c) Infraestrutura Econômica, Social e Urbana; 

d) Produção, Inovação e Proteção Ambiental; e) Proteção e Promoção Social, 

Direitos e Oportunidades; 

• Nível Meso: refere-se à desagregação do nível macro segundo a composição 

ministerial ideal e programaticamente desejada ou politicamente negociada. 

Nesse nível, repare que uma futura e renovada organização ministerial não 

precisa (na verdade, nem deveria) estar referenciada apenas setorialmente; e 

• Nível Micro: refere-se à desagregação do nível meso de acordo com os 

recortes/prioridades de políticas públicas e respectivos programas 

governamentais (temáticos ou não) de cada pasta ministerial. 

No caso do nível meso, um exemplo de desagregação segue aqui. Em sintonia com as 

agendas prioritárias contidas no plano de governo Vamos Juntos pelo Brasil (doc de 

agosto 2022) e a Carta para o Brasil de Amanhã (doc de outubro 2022), sugerimos abaixo 
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a seguinte estrutura temática para a organização dos grupos de trabalho a serem formados 

no âmbito da Equipe de Transição Lula 2023/2026. 

No caso brasileiro, consideramos adequado considerar, preliminarmente, as seguintes 

grandes áreas de atuação governamental programática, as quais podem ser apresentadas 

e correlacionadas em pelo menos três níveis de agregação/desagregação, a saber: 1) 

Governabilidade e Governança Institucional: fortalecimento das instituições e da 

democracia; articulação política, federativa e social; planejamento estratégico e 

coordenação, gestão pública, regulação e controle; diálogo e participação social; 2) 

Soberania e Defesa Nacional; 3) Segurança Pública e Cidadania; 4) Ordenamento 

Territorial, Integração e Desenvolvimento Regional; 5) Povos Originários, Regulação 

Fundiária e Meio Ambiente; 6) Desenvolvimento Sustentável e Transição Ecológica: 

ambiental, produtiva e humana; 7) Infraestrutura Econômica: matriz energética, 

comunicações, modais de transporte; 8) Infraestrutura Social e Urbana: cidades 

sustentáveis, saneamento básico (água e lixo), moradia digna (habitação popular), 

transporte público (urbano, rural-urbano, interurbano); 9) Desenvolvimento Científico, 

Tecnológico e Inovação: fronteiras do conhecimento e valorização das ciências; 10) 

Eliminação da Pobreza, Segurança Alimentar, Combate às Desigualdades, Proteção e 

Promoção Social: valorização das diversidades e equalização por raça, gênero, etnia, 

idade e região; 11) Ampliação e Fortalecimento da Seguridade Social (Saúde, 

Previdência, Assistência), Garantia de Direitos e Oportunidades; 12) Educação Cidadã, 

Esportes e Diversidade Cultural: construção e valorização das identidades e alteridades; 

13) Macroeconomia do Desenvolvimento: tributação justa e solidária, estabilidade 

monetária, crescimento inclusivo, valorização do trabalho, emprego e distribuição de 

renda e de riquezas. 

Por sua vez, o mote teórico principal por trás de uma nova concepção de carreiras públicas 

considera institucionalmente necessárias ao desenvolvimento nacional e ao bom 

funcionamento da máquina pública, todas as atividades estratégicas finalísticas que 

permitam a implementação das políticas públicas indicadas na Constituição Federal de 

1988, bem como todas as atividades transversais estruturantes dos macroprocessos 

administrativos correlatos ao funcionamento constitucional adequado dos Poderes da 

República (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Desta maneira, com os conceitos/critérios de carreiras estratégicas/finalísticas e 

carreiras transversais/estruturantes, ao mesmo tempo em que se supera a indefinição 

jurídico-conceitual acerca dos termos “essencial”, “típico” ou “exclusivo” de Estado, 

caminha-se para uma definição mais ampla e bem fundamentada, que condiz com a 

natureza inescapavelmente pública - vale dizer, universal, integral e gratuita - da ação 

estatal, a única que tecnicamente justifica e politicamente legitima a sua razão de ser e de 

agir. Tal compreensão é ainda mais válida no contexto da dominância financeira do modo 

de produção, acumulação e exclusão capitalista, que é, sabidamente, incapaz de promover 

os objetivos fundamentais acima enunciados se não houver a atuação de um Estado 

republicano e democrático de direito, tal qual o sugerido pela CF-1988. 
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Visão progressista e contemporânea 

de Estado 

Implicações positivas para a Administração Pública e 

Políticas Públicas 

Carreiras Estratégicas Finalísticas 

para o Desenvolvimento Sustentável: 

atividades de atendimento direto à 

população, empresas e meio-ambiente. 

Ênfase em carreiras finalísticas reforça composição 

virtuosa da ocupação voltada ao aprimoramento e 

fortalecimento das capacidades estatais necessárias ao 

bom desempenho institucional direto das políticas 

públicas mais propícias ao desenvolvimento sustentável, 

tanto do ponto de vista ambiental, como produtivo e 

humano. 

Carreiras Transversais Estruturantes 

responsáveis pelos macroprocessos 

administrativos das políticas públicas: 

tributação, emissão e gestão da moeda, 

fiscalização, planejamento, participação, 

orçamentação, gestão e controles. 

Profissionalização das carreiras transversais reforça 

qualidade e tempestividade dos macroprocessos 

estruturantes das políticas públicas. 

Apoio Administrativo Permanente Contratadas diretamente pelo poder público, mediante 

concursos específicos, mas sob guarida não do RJU e sim 

da CLT. Essas são atividades que possuem mais chances 

de serem substituídas por novas tecnologias de 

informação, comunicação, automação e governo digital. 

Necessidades Temporárias e 

Específicas da Administração Pública. 

Em função de mudanças ou episódios conjunturais, 

dramáticos ou urgentes, procede-se ao ajuste 

temporário de pessoal e de funções públicas, 

conferindo resiliência, adaptabilidade e tempestividade 

ao poder público, diante de situações específicas. 

 

Trata-se, evidentemente, de uma proposta ainda em construção e aperfeiçoamento, mas 

que desde já enseja a ideia de um modelo de transição entre a atual estrutura 

administrativa disfuncional/anacrônica de organizações estatais e carreiras públicas, para 

um novo e mais promissor modelo, que ao mesmo tempo que visa racionalizar a atual 

estrutura organizacional federal em termos de órgãos e carreiras, visa também produzir 

as condições institucionais mínimas que elevem o desempenho agregado do governo 

federal no Brasil, ao longo do tempo. 

 

2. Dinâmica das Estruturas Ministeriais de Lula a Bolsonaro (2003 a 2022). 

Conforme institui o art. 3º da Constituição Federal de 1988, constituem objetivos 

fundamentais do Estado Brasileiro, a serem alcançados pelos Poderes da União: i) 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; ii) garantir o desenvolvimento nacional; 

iii) erradicar a pobreza e a marginalização; e iv) promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Tais objetivos representam os anseios gerais a serem alcançados pelo Poder Executivo 

Federal, por meio da atuação de sua Administração Pública, no exercício das funções a 
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ele atribuídas pela própria Constituição Federal, particularmente nos arts. 21 a 24; e que 

podem ser assim agrupadas: 

• Defesa dos direitos fundamentais e da ordem jurídica; 

• Defesa do Estado e das instituições democráticas; 

• Funções essenciais à Justiça; 

• Tributação, economia e finanças públicas; 

• Promoção da ordem social, que tem como primado o trabalho e como objetivo o 

bem-estar e a justiça social (CF, art.193); e 

• Promoção da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, que tem como objetivo assegurar a todos a existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da soberania 

nacional; da propriedade privada; da função social da propriedade; da livre 

concorrência; da defesa do consumidor; da defesa do meio ambiente; da redução 

das desigualdades regionais e sociais; da busca do pleno emprego; do tratamento 

favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País (CF, art.170). 

Isto posto, embora ciente de que as relações (sobretudo de causalidade) entre estruturas 

organizacionais e desempenho governativo em termos de implementação de políticas 

públicas seja algo mediado por muitos fatores e dimensões de análise, é possível 

estabelecer uma aproximação entre ambos quando se busca entender e interpretar o 

sentido mais geral da montagem dos governos logo em seus primeiros anos de mandatos. 

Isso porque, de acordo com parte da literatura especializada sobre o assunto (DINIZ, 

1997; GOMIDE e PIRES, 2014; BARBOSA e POMPEU, 2017; PIRES e GOMIDE, 

2018; CAVALCANTE e PIRES, 2018; CAVALCANTE e GOMIDE, 2018; SALGADO, 

2018a, 2018b) há correlações positivas entre a organização das estruturas administrativas 

de governo, os arranjos institucionais e as capacidades estatais para a formulação e 

implementação de políticas públicas, notadamente daquelas identificadas como 

prioritárias em cada mandato presidencial. 

O quadro 1, portanto, apresenta as estruturas de governo ao início dos mandatos de Lula 

1 (2003), Lula 2 (2007), Dilma 1 (2011), Dilma 2 (2015), Temer (2017) e Bolsonaro 

(2019 e 2022), simplesmente para identificar o escopo geral de cada mandato e deduzir 

de cada um as respectivas linhas de ação prioritárias que derivam de cada estrutura 

administrativa.  
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Quadro 1: Comparativo entre Estruturas Ministeriais dos Governos Lula (2003 e 2007), Dilma (2011 

e 2015), Temer (2017) e Bolsonaro (2019 e 2022).7 

Lula 2003 Lula 2007 Dilma 2011 Dilma 2015 Temer 2017 
Bolsonaro 

2019 

Bolsonaro 

2022 

Governabilidade e 

Governança 

Institucional 

Governabilidade 

e Governança 

Institucional 

Governabilidade 

e Governança 

Institucional 

Governabilidade 

e Governança 

Institucional 

Governabilidade e 

Governança 

Institucional 

Governabilid

ade e 

Governança 

Institucional 

Governabilid

ade e 

Governança 

Institucional 

1. Casa Civil 1. Casa Civil 1. Casa Civil 1. Casa Civil 1. Casa Civil 
1. Casa 

Civil 

1. Casa 

Civil 

2. Secretaria 

Geral 

2. Secretaria 

Geral 

2. Secretaria 

Geral 

2. Secretaria 

Geral 
- 

2. Secretaria 

Geral 

2. Secretaria 

Geral 

3. Segurança 
Institucional 

3. Segurança 
Institucional 

3. Segurança 
Institucional 

3. Segurança 
Institucional 

2. Segurança 
Institucional 

3. 

Segurança 

Institucional 

3. 

Segurança 

Institucional 

4. Comunicação 
de Governo e 

Gestão 

Estratégica 

4. Relações 

Institucionais 

4. Relações 

Institucionais 

4. Relações 

Institucionais 
- 

4. Secretaria 

de Governo 

4. Secretaria 

de Governo 

5. Advocacia 

Geral da União  

5. Advocacia 

Geral da União  

5. Advocacia 

Geral da União  

5. Advocacia 

Geral da União  

3. Advocacia Geral da 

União  

5. 

Advocacia 

Geral da 
União  

5. 

Advocacia 

Geral da 
União  

6. Controladoria 
Geral da União 

6. Controle e 
Transparência 

6. Controladoria 
Geral da União 

6. Controladoria 
Geral da União 

4. Transparência, 

Fiscalização e 
Controladoria Geral 

da União 

6. 

Controlador
ia Geral da 

União 

6. 

Controlador
ia Geral da 

União 

7. Fazenda 7. Fazenda 7. Fazenda 7. Fazenda 5. Fazenda 7. Economia 7. Economia 

8. Planejamento, 

Orçamento e 
Gestão 

8. Planejamento, 

Orçamento e 
Gestão 

8. Planejamento, 

Orçamento e 
Gestão 

8. Planejamento, 

Orçamento e 
Gestão 

6. Planejamento, 

Desenvolvimento e 
Gestão 

- - 

- - 

9. Secretaria de 

Assuntos 

Estratégicos 

9. Secretaria de 

Assuntos 

Estratégicos 

- - - 

- - 

10. Secretaria de 

Comunicação 

Social 

10. Secretaria de 

Comunicação 

Social 

- - - 

- - - 

11. Banco 

Central do Brasil 
(Bacen) 

7. Banco Central do 

Brasil (Bacen) 

8. Banco 
Central do 

Brasil 

(Bacen) 

8. Banco 
Central do 

Brasil 

(Bacen) 

9. Secretaria 

Especial CDES 
- - - - - - 

- - - - 

8. Secretaria do 

Programa de Parceria 
de Investimentos 

- - 

              

Soberania, 

Defesa, 

Segurança e 

Território 

Soberania, 

Defesa, 

Segurança e 

Território 

Soberania, 

Defesa, 

Segurança e 

Território 

Soberania, 

Defesa, 

Segurança e 

Território 

Soberania, Defesa, 

Segurança e 

Território 

Soberania, 

Defesa, 

Segurança 

e Território 

Soberania, 

Defesa, 

Segurança 

e Território 

10. Relações 
Exteriores 

9. Relações 
Exteriores 

11. Relações 
Exteriores 

12. Relações 
Exteriores 

9. Relações Exteriores 
9. Relações 
Exteriores 

9. Relações 
Exteriores 

11. Defesa 10. Defesa 12. Defesa 13. Defesa 10. Defesa 10. Defesa 10. Defesa 

12. Justiça 11. Justiça 13. Justiça 14. Justiça 
11. Justiça e 
Cidadania 

11. Justiça e 

Segurança 

Pública 

11. Justiça e 

Segurança 

Pública 

13. Integração 

Nacional 

12. Integração 

Nacional 

14. Integração 

Nacional 

15. Integração 

Nacional 

12. Integração 

Nacional 

12. 

Desenvolvi

mento 
Regional 

12. 

Desenvolvi

mento 
Regional 

Infraestrutura 

Econômica, 

Social e Urbana 

Infraestrutura 

Econômica, 

Social e Urbana 

Infraestrutura 

Econômica, 

Social e Urbana 

Infraestrutura 

Econômica, 

Social e Urbana 

Infraestrutura 

Econômica, Social e 

Urbana 

Infraestrut

ura 

Econômica, 

Social e 

Urbana 

Infraestrut

ura 

Econômica, 

Social e 

Urbana 

 
7 Este quadro se vale de proposta de organização das áreas programáticas de atuação governamental 

desenvolvidas em Cardoso Jr. (2017a e 2017b). 
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14. Cidades 13. Cidades 15. Cidades 16. Cidades 13. Cidades - - 

15. Minas e 
Energia 

14. Minas e 
Energia 

16. Minas e 
Energia 

17. Minas e 
Energia 

14. Minas e Energia 
13. Minas e 
Energia 

13. Minas e 
Energia 

16. Transportes 15. Transportes 17. Transportes 18. Transportes 

15. Transportes, 

Portos e Aviação 
Civil 

14. 

Infraestrutur
a 

14. 

Infraestrutur
a 

    
18. Secretaria de 

Portos 

19. Secretaria de 

Portos 
- - - 

      
20. Secretaria de 
Aviação Civil 

- - - 

17. 
Comunicações 

16. 
Comunicações 

19. 
Comunicações 

21. 
Comunicações 

- - 

15. 

Comunicaçõ

es 

              

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

Produção, Inovação 

e Proteção 

Ambiental 

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

Produção, 

Inovação e 

Proteção 

Ambiental 

18. 

Desenvolvimento
, Indústria e 

Comércio 

Exterior 

17. 

Desenvolviment
o, Indústria e 

Comércio 

Exterior 

20. 

Desenvolviment
o, Indústria e 

Comércio 

Exterior 

22. 

Desenvolviment
o, Indústria e 

Comércio 

Exterior 

16. Indústria, 
Comércio Exterior e 

Serviços 

- - 

19. Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento 

18. Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento 

21. Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento 

23. Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento 

17. Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento 

15. 

Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecime

nto 

16. 

Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecime

nto 

20. Secretaria 
Especial 

Aquicultura e 

Pesca 

19. Secretaria 
Especial 

Aquicultura e 

Pesca 

22. Pesca e 

Aquicultura 

24. Pesca e 

Aquicultura 
- - - 

21. Ciência e 

Tecnologia 

20. Ciência e 

Tecnologia 

23. Ciência e 

Tecnologia 

25. Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

18. Ciência, 

Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicações 

16. Ciência, 
Tecnologia, 

Inovações e 

Comunicaçõ
es 

17. Ciência, 

Tecnologia 

e Inovações  

22. Turismo 21. Turismo 24. Turismo 26. Turismo 19. Turismo 17. Turismo 18. Turismo 

23. Meio 

Ambiente 

22. Meio 

Ambiente 

25. Meio 

Ambiente 

27. Meio 

Ambiente 
20. Meio Ambiente 

18. Meio 

Ambiente 

19. Meio 

Ambiente 

- - - 
28. Secretaria da 
Micro e Pequena 

Empresa 

- - - 

              

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Proteção 

Social, 

Direitos e 

Oportunida

des 

Proteção 

Social, 

Direitos e 

Oportunida

des 

24. Trabalho e 

Emprego 

23. Trabalho e 

Emprego 

26. Trabalho e 

Emprego 

29. Trabalho e 

Emprego 
21. Trabalho - - 

25. Previdência 

Social 

24. Previdência 

Social 

27. Previdência 

Social 

30. Previdência 

Social 
- - 

20. 
Previdência 

Social 

26. Assistência e 

Promoção Social 

25. 
Desenvolviment

o Social e 

Combate à Fome 

28. 
Desenvolviment

o Social e 

Combate à Fome 

31. 
Desenvolviment

o Social e 

Combate à Fome 

22. Desenvolvimento 

Social e Agrário 

19. 

Cidadania 

21. 

Cidadania 

27. Saúde 26. Saúde 29. Saúde 32. Saúde 23. Saúde 20. Saúde 22. Saúde 

28. Educação 27. Educação 30. Educação 33. Educação 24. Educação 
21. 
Educação 

23. 
Educação 

29. Cultura 28. Cultura 31. Cultura 34. Cultura 25. Cultura - - 

30. Esporte 29. Esporte 32. Esporte 35. Esporte 26. Esporte - - 

31. 
Desenvolvimento 

Agrário 

30. 
Desenvolviment

o Agrário 

33. 
Desenvolviment

o Agrário 

36. 
Desenvolviment

o Agrário 

- - - 

32. Segurança 

Alimentar e 

Combate à Fome 

- - - - - - 
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33. Secretaria 

Especial Direitos 

Humanos 

31. Secretaria 

Especial Direitos 

Humanos 

34. Secretaria 

Direitos 

Humanos 

37. Secretaria 

Direitos 

Humanos 

- 

22. Mulher, 

Família e 
Direitos 

Humanos 

24. Mulher, 

Família e 
Direitos 

Humanos 

34. Secretaria 

Especial Políticas 

para as Mulheres 

32. Secretaria 

Especial 
Políticas para as 

Mulheres 

35. Secretaria 

Políticas para as 

Mulheres 

38. Secretaria 

Políticas para as 

Mulheres 

- - - 

- 

33. Secretaria 
Especial 

Políticas de 

Promoção da 
Igualdade Racial 

36. Secretaria 

Políticas de 
Promoção da 

Igualdade Racial 

39. Secretaria 

Políticas de 
Promoção da 

Igualdade Racial 

- - - 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Portal da Legislação Planalto, abrigado no sítio 

eletrônico oficial da Presidência da República (http://www4.planalto.gov.br/legislacao). 

Aqui, em conformidade com o estudo coordenado por Salgado (2018a), parte-se do 

entendimento de que “(...) a estrutura orgânica do aparelho administrativo do Estado, 

geralmente, a cada início de mandato do Chefe do Poder Executivo, reflete, diretamente, 

os objetivos e prioridades estatais, assim como o modelo de Estado prevalente. Como as 

regras que balizam essa estruturação orgânica e determinam os diversos formatos 

jurídico-institucionais adotados para a ação governamental constituem definidores 

primários dos arranjos institucionais adotados pelo Governo, pode-se afirmar que 

implicam, diretamente, na capacidade estatal de implementar suas estratégias e alcançar 

seus objetivos.” (Salgado, 2018a: 05).8 

Segundo o mesmo estudo (Salgado, 2018a: 11-12), são especialmente orientadores os 

seguintes entendimentos consolidados da literatura acima mencionada: 

• Os arranjos institucionais implicam diretamente na capacidade governamental de 

implementar políticas públicas e alcançar objetivos; 

• As estruturas organizacionais do governo e as regras que delimitam e definem as 

suas competências e forma de atuação são elementos constitutivos e definidores 

primários dos arranjos institucionais. 

• O modelo de organização da estrutura administrativa do governo, particularmente 

no que se refere aos formatos jurídico-institucionais adotados e às tecnologias de 

coordenação político-administrativa, de delegação de competências, de 

descentralização, de terceirização e de privatização da ação estatal empregadas 

refletem, diretamente, os objetivos e as prioridades políticas dos governantes, 

assim como o modelo de Estado praticado, mais autoritário ou mais democrático, 

liberal ou provedor de bem-estar social; 

• O exercício da capacidade estatal, em diferentes dimensões, implica a adoção de 

diferentes estruturas orgânicas para o aparelho administrativo, que melhor se 

ajustem às funções estatais preponderantes. Em outras palavras, setores de 

governo responsáveis por funções coercitivas, fiscais, administrativas, relacionais 

 
8 Ainda segundo Salgado (2018: 28): “Não há, no texto constitucional brasileiro, diretrizes que orientem ao 

Poder Executivo quanto ao modelo de administração interna que deve adotar, ficando a fixação dessas a 

critério do seu Chefe Maior, convergente com o seu projeto político de governo. Nesse sentido, dispõe, 

inclusive, o Supremo Tribunal Federal no Acórdão constante dos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI nº 1923, de 2015, no qual manifesta o entendimento de que, no ambiente 

democrático pluralista, cabe aos governantes moldar o perfil e o instrumental do poder público, nos limites 

constitucionalmente assegurados, de forma a melhor promover seus projetos de governo (STF. Ação Direta 

de Inconstitucionalidade nº 1923. 16/04/2015. Plenário, pag.3) 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao
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ou regulatórias provavelmente adotam arranjos estruturais diferenciados entre si, 

adequados às capacidades deles requeridas; 

• As estruturas orgânicas assumidas pela máquina estatal em diferentes áreas de 

competência do governo devem se adequar às funções estatais por ela 

desempenhadas; 

• Os arranjos híbridos merecem maior atenção quanto às estruturas de coordenação, 

articulação e supervisão necessárias por conjugarem agentes originários de 

ambientes regidos por regras muito diferentes – a administração pública e o setor 

privado (mercado e setor social); 

• A diversidade de arranjos institucionais e, por extensão, da estrutura orgânica da 

máquina pública definida pelos governos tem impactos diretos na sua capacidade 

de governança e governabilidade; e 

• As alterações (mutações) ocorridas na estrutura organizacional da máquina 

administrativa do Estado afeta a capacidade do governo de implementar políticas 

públicas. 

Dito isto, quando se comparam as estruturas ministeriais dos governos desde 2003, 

percebe-se, no tocante ao bloco responsável pela produção e manutenção da 

governabilidade política e governança institucional, que Lula manteve em seus dois 

mandatos praticamente a mesma composição de ministérios, secretarias e órgãos com 

status ministerial, excecção feita ao rebaixamento institucional do CDES (Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social) na passagem do primeiro para o segundo 

mandato, mas preocupando-se, em especial no segundo mandato, com os temas das 

Relações Institucionais do executivo com o legislativo e com o Controle e a 

Transparência dos atos de governo, uma resposta desde cima à crise do chamado 

mensalão e aos riscos para a governabilidade após a reeleição presidencial. 

Neste mesmo conjunto de pastas voltadas à governabilidade política e à governança 

institucional, os mandatos de Dilma buscaram reforçar espaços de reflexão, formulação 

e comunicação estratégicas de governo, por meio da elevação da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos (SAE) e da Secretaria de Comunicação Social (SECOM) ao patamar de 

instâncias ministeriais no âmbito da Presidência da República. Ainda em Dilma, visando 

apaziguar o mercado financeiro e manter sinalizações positivas quanto ao controle da 

inflação e da política econômica, que naquele momento esboçava uma tentativa de escape 

do tripé macroeconômico vigente desde praticamente o início do Plano Real, também o 

Banco Central do Brasil (Bacen) foi alçado ao status ministerial, indicando um caminho 

quase sem volta rumo à sua independência operacional (de fato e de direito), algo que não 

à toa foi mantido nos governos Temer e Bolsonaro.9 

 
9 A avaliação deste texto é convergente com o estudo coordenado por Salgado (2018: 27), segundo o qual 

“nos Governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2 houve ampliação da máquina pública, com aumento 

expressivo no número de órgãos superiores da administração direta do Executivo Federal. Acompanhou 

esse incremento, o foco em áreas de competência que até então não haviam recebido atenção especial do 

Governo, notadamente no campo da promoção da cidadania e dos direitos fundamentais; na promoção do 

turismo, do desenvolvimento industrial, de serviços e de comércio exterior; e o de desenvolvimento 
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Ainda neste bloco da governabilidade e governança, o governo Temer, por sua vez, 

buscou reenquadrar – sem muito êxito – as dimensões do controle (agora renomeado para 

Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União), e da gestão pública (esta 

área renomeada para Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). A novidade deste 

mandato, portanto, ficou por conta da transformação de secretarias anteriores em 

Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos, com o intuito de centralizar e 

acelerar no âmbito presidencial as decisões cruciais relativas às privatizações do setor 

produtivo estatal e demais iniciativas normativas, regulatórias e de financiamento dos 

investimentos público-privados, os quais, não obstante, continuaram praticamente 

estagnados desde então. 

Finalmente, no governo Bolsonaro, as principais mudanças implementadas neste bloco 

de ministérios, secretarias e órgãos com status ministerial voltados à governabilidade 

política e à governança institucional foram: i) o rebaixamento institucional ou eliminação 

de instâncias relacionadas à comunicação de governo e à articulação política por meio de 

conselhos participativos, e ii) a centralização das áreas de planejamento, gestão e 

econômicas sob o mando do Ministério da Economia, um formato tanto desaconselhável 

do ponto de vista teórico como propenso à ineficiência ou paralisia decisória do ponto de 

vista da experiência histórica brasileira e internacional, devido a, dentre outros fatores, o 

gigantismo adquirido por esta pasta nesse novo (e pior!) formato. Esse estrutura 

disfuncional manteve-se praticamente inalterada até o final do governo, tendo havido 

apenas o desmembramento das áreas de Previdência e Trabalho, que saíram do ME para 

comporem um único novo ministério em separado. 

No tocante às áreas programáticas de atuação governamental, não há mudanças 

aparentemente relevantes no que se refere à organização ministerial dos temas 

relacionados à Soberania, Defesa, Segurança e Território, embora saibamos estarem 

em curso mudanças profundas do ponto de vista programático em cada uma dessas esferas 

de atuação estatal. Os governos Lula e Dilma mantiveram tanto a mesma estrutura 

ministerial como buscaram seguir orientações parecidas em termos programáticos.10 

Por sua vez, o governo Temer começa uma mudança mais sensível na área de Justiça e 

Segurança Pública, mudança essa que se vê agora reforçada no governo Bolsonaro, que 

tem no mote da repressão (aberta e velada, real e simbólica) um dos seus temas principais.  

Ademais, o governo Bolsonaro rebaixou o status ministerial das Cidades, submergindo-

o ao Ministério do Desenvolvimento Regional, algo certamente desconectado das visões 

que identificam no meio urbano o locus principal dos problemas contemporâneos, tais 

como trabalho e renda, cultura e qualidade de vida, mobilidade e moradia, saúde e 

saneamento, segurança alimentar e segurança pública, dentre outros de grande relevância. 

 
nacional integrado. Em algumas dessas áreas, a atenção do Executivo Federal já havia se iniciado em 

FHC 2, tendo os governos subsequentes mantido a diretriz de foco e aumentando o investimento nelas.” 

10 Parecidas, mas diferentes, já que, por exemplo, no caso das Relações Exteriores, não houve por parte do 

governo Dilma o mesmo ímpeto e presença internacional brasileira que aquele havido durante o governo 

Lula. 
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Na área programática de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana, o governo Lula 

manteve o tripé ministerial clássico que historicamente cuida das Minas e Energia, 

Transportes (incluindo todos os modais) e Comunicações. Já por conta do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) lançado em 2007, houve durante o governo 

Dilma o desmembramento (com fortalecimento) dos modais para portos (Secretaria de 

Portos) e aviação civil (Secretaria de Aviação Civil), ambas com status ministerial. 

Tal situação começou a ser revertida no governo Temer, que reunificou as pastas dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, movimento este que foi intensificado no governo 

Bolsonaro por meio da transformação desta área em Ministério da Infraestrutura e 

deslocamento das Comunicações para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, incorrendo-se aqui, no mesmo equívoco praticado com o Ministério da 

Economia. Tanto é verdadeira tal afirmação que a área de Comunicação converteu-se 

novamente em ministério próprio na configuração final do governo Bolsonaro. 

Esta pasta, juntamente com as da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Turismo e Meio 

Ambiente foi o que restou de ênfase governamental no governo Bolsonaro para o 

conjunto de temas relacionados às áreas programáticas da Produção, Inovação e 

Proteção Ambiental. Algo bem diferente dos governos Lula e Dilma, que em 2015, por 

exemplo, explicitava da seguinte maneira o entendimento sobre a atuação estatal neste 

campo de políticas públicas: Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pesca e Aquicultura; Ciência, Tecnologia e 

Inovação; Turismo; Meio Ambiente e uma Secretaria da Micro e Pequena Empresa com 

status ministerial. 

O mesmo fenômeno de redução ministerial e reorientação programática com 

enfraquecimento relativo de áreas antes estratégicas também se observa no campo das 

políticas públicas de Proteção Social, Direitos e Oportunidades. Neste caso, vê-se que 

os governos Lula e Dilma conferiram status ministerial a temas e setores populacionais 

nunca antes tão empoderados, resultando em 2015 na seguinte configuração máxima: 

Trabalho e Emprego; Previdência Social; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Saúde; Educação; Cultura; Esporte; Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Direitos 

Humanos; Secretaria de Políticas para as Mulheres; Secretaria de Políticas de Promoção 

da Igualdade Racial. Essas 11 áreas programáticas de atuação governamental em 2015 

foram reduzidas para 6 no governo Temer, e para apenas 4 no governo Bolsonaro, 

indicando não apenas a perda de importância estratégica das temáticas sociais na agenda 

governamental atual, como mais grave, uma mudança de orientação programática em 

cada uma delas que aponta para uma subtração de direitos e para uma tentativa de reversão 

da proteção social que vinha sendo construída no Brasil desde a CF-1988. Tanto nos 

discursos governamentais como nos encaminhamentos legislativos em curso, 

preponderam intenções abertas no sentido da desconstitucionalização de direitos e 

políticas sociais em geral, além de propostas de criminalização de movimentos e 

lideranças sociais pelo país. 
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3. De Lula a Bolsonaro: pretensões governativas e desempenho estatal. 

Uma vez mapeadas de forma geral as pretensões governativas desde Lula a Bolsonaro, é 

possível avançar na direção de como cada mandato presidencial pretendeu (ou 

efetivamente buscou) moldar o Estado brasileiro de modo a implementar ou atingir alguns 

de seus objetivos estratégicos declarados. 

Tendo como critério de análise os processos de longo prazo relacionados à 

republicanização,11 democratização12 e desenvolvimento13 do Estado, da sociedade e da 

economia brasileira, trata-se aqui de sintetizar, por meio do quadro 2 e gráficos 

subsequentes, uma avaliação preliminar de desempenho governamental que pontua entre 

0 ( = desempenho péssimo), a 1 ( = desempenho ruim), 2 (= desempenho médio) e 3 (= 

desempenho satisfatório) a atuação dos quatro últimos governos findos no Brasil. 

  

 
11 Por republicanização, entendemos aqui um processo histórico por meio do qual um país e sua nação 

buscam se aproximar de uma forma de organização política do Estado que visa (e prevê) a repartição e o 

equilíbrio do poder entre seus cidadãos e organizações. Para tanto, ver Cardoso Jr. e Bercovici (2013), onde 

se lê, na pg. 35, que: “(...) a institucionalização da República requer o aprimoramento – e até mesmo a 

radicalização, ainda que incremental – da política democrática, na direção da democracia como 

aprendizado republicano, capaz de torná-la mais apta a refletir o conjunto da demos, a comunidade 

política em sua integridade.” 

12 Por democratização, referimo-nos aqui à forma de organização política da sociedade por meio da qual 

opiniões, vontades e interesses diversos podem ser agregados, manifestos e representados, e os conflitos 

podem ser disciplinados, regrados e “momentaneamente resolvidos”. De acordo com Tilly (2007: 13), “um 

regime é democrático na medida em que as relações políticas entre o Estado e seus cidadãos são amplas, 

igualitárias, protegidas e mutuamente comprometidas.” 

13 Por desenvolvimento, queremos aqui demarcar uma forma específica de organização econômica da 

sociedade por meio da qual se busca avançar, material e culturalmente, nos arranjos institucionais de 

produção, distribuição e apropriação do excedente econômico gerado coletivamente. Nestes termos, 

partimos da constatação segundo a qual, na experiência brasileira recente, 7 dimensões relevantes desse 

processo estavam aparentemente em construção: i) Inserção internacional soberana; ii) Macroeconomia do 

desenvolvimento: crescimento, estabilidade, emprego e distribuição de renda; iii) Estrutura tecnoprodutiva 

avançada e regionalmente integrada; iv) Infraestrutura econômica (energia, transportes, comunicações), 

social e urbana (moradia, saneamento, mobilidade); v) Sustentabilidade, produtiva, ambiental e humana; 

vi) Proteção social, garantia de direitos e geração de oportunidades; vii) Fortalecimento do Estado, das 

instituições republicanas e da democracia. Para este tema, ver Cardoso Jr. (2015). 
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Quadro 2: Comparativo entre desempenhos gerais dos governos findos de Lula, Dilma, Temer e 

Bolsonaro, em termos dos processos de republicanização, democratização e desenvolvimento do 

Estado, da Sociedade e da Economia brasileira.14 

 Lula Dilma Temer Bolsonaro 

1. República: 
   

1.1 Transparência dos processos 

decisórios. 
2 1 0 0 

1.2 Transparência dos resultados 

intermediários e finais dos atos de 

governo e das políticas públicas. 

2 2 1 0 

1.3 Controle social sobre os 3 

poderes (executivo, legislativo e 

judiciário). 

1 1 1 1 

1.4 Controle social sobre os meios 

de comunicação públicos e 

privados. 

1 1 0 0 

 50,0% 41,6% 16,6% 8,3% 

2. Democracia: 
   

2.1 Democracia representativa 

(parlamento, congresso nacional). 
2 1 1 1 

2.2 Democracia participativa 

(conselhos, conferências, 

audiências, ouvidorias, fóruns, 

grupos de trabalho). 

3 2 1 1 

2.3 Democracia deliberativa 

(referendos, plebiscitos, iniciativas 

populares). 

2.4 Assédio Institucional no Setor 

Público Federal (sinal invertido) 

2 

 

 

3 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

 

0 

 83,3% 50,0% 33,3% 25,0% 

3. Desenvolvimento: 
   

3.1 Inserção internacional soberana. 3 2 1 0 

3.2 Macroeconomia do 

desenvolvimento: crescimento, 

estabilidade, emprego e distribuição 

de renda. 

3 2 0 0 

3.3 Estrutura tecnoprodutiva 

avançada e regionalmente integrada. 
2 2 1 0 

3.4 Infraestrutura econômica 

(energia, transportes, 

comunicações), social e urbana 

(moradia, saneamento, mobilidade). 

2 2 1 1 

3.5 Sustentabilidade, produtiva, 

ambiental e humana. 
2 1 1 0 

3.6 Proteção social, garantia de 

direitos e geração de oportunidades. 
3 3 2 0 

3.7 Fortalecimento do Estado, das 

instituições republicanas e da 

democracia. 

2 1 1 0 

 80,9% 61,9% 33,3% 4,7% 

Totais 33 24 13 05 

% sobre total 73,3% 53,3% 28,8% 11,1% 

 
14 Fonte: Elaboração própria. Nota: 0 = desempenho péssimo; 1 = desempenho ruim; 2 = desempenho 

médio; 3 = desempenho satisfatório. 
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Como aproximação ao complexo e multifacetado tema do desempenho institucional 

agregado do setor público federal brasileiro, veja-se que uma visão de conjunto dos quatro 

últimos governos (Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro) conformam um processo de perda 

de densidade, entre os governos Lula e Dilma, e de verdadeiro desmonte, na passagem 

dos governos Lula para Temer e Bolsonaro, no que diz respeito à tríade República, 

Democracia e Desenvolvimento. 
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Enquanto as dimensões republicana (cuja pontuação agregada dessa dimensão passa de 

6 para 5 entre os governos Lula e Dilma e de 2 para apenas 1 entre os governos Temer e 

Bolsonaro), democrática (cuja pontuação passa de 10 para 6 entre os governos Lula e 

Dilma, e de 4 para 3 entre os governos Temer e Bolsonaro) vão se enfraquecendo nas 

passagens de um governo a outro, a dimensão do desenvolvimento sofre um abalo (de 17 

para 13 pontos) entre os governos Lula e Dilma, e um colapso (de 17 para 7 e 1 pontos, 

respectivamente) na comparação entre os governos Lula/Temer e Lula/Bolsonaro. 

Evidentemente, trata-se de uma avaliação aproximada, que usa como parâmetros de 

pontuação alguns critérios importantes (porém não exaustivos) da configuração de 

Estados nacionais republicanos, democráticos e desenvolvidos, cujos critérios podem ser 

mais bem visualizados por meio dos gráficos acima. Ainda como alerta metodológico, 

embora a pontuação aplicada de cada quesito a cada governo reflita uma 

leitura/interpretação de natureza retrospectiva acerca dos governos findos de Lula, Dilma, 

Temer e Bolsonaro, pareceu-nos importante essa confrontação com vistas ao esforço 

comparativo inicial aqui sugerido. 

Desta maneira, com vistas a avançar na fundamentação empírica das informações acima, 

registre-se abaixo alguns fatos, normas e dados que, embora não exaustivos, dão 

sustentação aos resultados gerais. Os links para as referências citadas abaixo estão todas 

listadas ao final do documento. 
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3.1 A Dimensão Republicana e o Desenvolvimento 

Ela se refere à transparência dos processos decisórios; transparência dos resultados 

intermediários e finais dos atos de governo e das políticas públicas; ao controle social 

sobre os três poderes (executivo, legislativo e judiciário) e ao controle social público 

sobre os meios de comunicação públicos e privados. Assim, de modo muito esquemático, 

temos: 

GOVERNO LULA 

• Portal da Transparência (em 2004) e o fortalecimento da Controladoria-Geral da 

União (CGU) como instituição fiscalizadora da transparência pública (até 2003, a 

CGU era uma corregedoria e, desde então, passou a ser chamada como 

Controladoria-Geral e ser responsável pela corregedoria, controladoria, ouvidoria, 

promoção da transparência, prevenção e combate à corrupção), o que retrata que 

a transparência pública fazia parte da agenda dos governos Lula e Dilma. 

• Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 

• Lei Complementar nº 131/2009 (conhecida como Lei da Transparência, que 

consiste em um adendo à LRF). Ambas as leis tratam da transparência ativa, ou 

seja, a transparência proveniente da divulgação de informações por iniciativa 

própria do governo. 

• O governo PT fortaleceu o Ministério Público e Polícia Federal como os próprios 

membros da Lava Jato, inclusive Sérgio Moro, já reconheceram publicamente. Ao 

anunciar a saída do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro 

citou os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva por terem 

garantido a autonomia da Polícia Federal em suas gestões. Moro destacou que 

autonomia da PF na gestão do PT: 'Fundamental. Durante os 2 mandatos de Lula 

(PT), o total gasto pela PF cresceu de maneira robusta: saiu de R$ 3,85 bilhões 

(2003) para R$ 6,09 bilhões (2010), em valores corrigidos pelo IPCA. O aumento 

percentual foi de 58%. 

• Entre os escândalos de corrupção do PT não há menção de corrupção em relação 

à pasta da saúde. 

• Lula enfrentou uma série de acusações na Operação Lava Jato. Hoje, todos os 

processos na Justiça estão encerrados ou suspensos. Grosso modo, houve dois 

caminhos para a conclusão desses processos: em alguns deles, Lula foi absolvido, 

ou seja, a Justiça considerou que não havia provas de que havia cometido crimes; 

em outros, as condenações foram anuladas porque os direitos do petista foram 

desrespeitados. Por exemplo, ficou provado que a operação lava-jato forjou 

provas (isto é, inventou provas) contra Lula. Moro foi declarado suspeito, por não 

ter agido com isenção e imparcialidade e por ter julgado Lula por uma suposta 

posse de um apartamento triplex sem uma comprovação real disso para que Lula 

fosse enquadrado na Lei da Ficha Limpa e não pudesse concorrer às eleições de 

2018. 

• Durante o governo PT estourou o escândalo do mensalão - importante mencionar 

que o mensalão existia desde o governo FHC. O ano era 2005 e a acusação era de 

que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de 

uma mesada. PL, atual partido de Bolsonaro, esteve no centro do escândalo do 

mensalão. No mensalão, o desvio de recursos públicos chegou a R$ 101,6 milhões 

em quatro anos. Já o orçamento secreto está na casa de bilhões: só em outubro de 

2022 Bolsonaro desviou 10,5 bilhões para o orçamento secreto. Os valores estão 
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na casa de R$ 53,5 bilhões entre 2020 e 2022, um total de ao menos 72,5 bilhões 

e é apontado por muitos como o maior escândalo de corrupção da história do país. 

Quinze anos separam os dois esquemas que explicitaram a forma de 

relacionamento entre Executivo e Legislativo com partidos do Centrão. Enquanto 

no mensalão, denunciado em 2005, o dinheiro de empresas com contratos e 

interesses no governo era distribuído na boca do caixa a deputados e seus 

senadores; no orçamento secreto os recursos, todos públicos, saem direto do cofre 

da União para irrigar redutos indicados por parlamentares sem que se consiga 

identificar o verdadeiro padrinho da indicação. 

 

GOVERNO DILMA 

• Aprovação, promulgação e entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação (Lei 

nº 12.527/2011), que permite que cidadãos solicitem qualquer tipo de informação 

pública por meio dos sistemas e-Sic (transparência passiva). 

• Decreto 8.777/2016, que inaugurou a Política de Dados Abertos do Poder 

Executivo Federal e obrigou órgãos públicos federais a publicarem, também 

bianualmente, Planos de Dados Abertos. 

• o Decreto 8.776, o propósito é universalizar o acesso da população à internet. Para 

atingir o objetivo, o programa estabelece a necessidade de que as redes de 

transporte de dados em fibra óptica sejam expandidas, havendo, ainda, a 

ampliação da abrangência das redes de acesso por fibras ópticas em áreas urbanas 

e o aumento da cobertura de banda larga móvel em vilas e aglomerados rurais. Os 

serviços de educação e saúde públicos terão atendimento prioritário na instalação 

de internet de alta velocidade. 

• Em 2016, ano em que foi feita a primeira avaliação do nível de transparência 

online do Executivo brasileiro, o contexto e as práticas governamentais 

evidenciaram que a transparência pública se encontrava na agenda do dia, sendo 

o governo em questão responsável pela aprovação e pela entrada em vigor da Lei 

de Acesso à Informação. 

• Em 2016, a transparência digital do Executivo brasileiro colocava o país entre os 

mais transparentes do mundo, equiparando-o a nações como Reino Unido e 

Estados Unidos, com transparência avançada. 

• A iniciativa participa.br, por exemplo, plataforma criada com o advento do 

Decreto 8.243/2014 (revogado pelo Decreto 9.759, de 11 de abril de 2019) no 

governo Dilma, ainda é um dos poucos meios digitais de participação social 

indicados pelos portais governamentais. 

 

GOVERNO TEMER 

• Michel Temer extinguiu a CGU (por meio da Medida Provisória 726/2016), 

transformando-a no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle 

(MTFC). No que diz respeito ao bom funcionamento dos sistemas de freios e 

contrapesos, argumentamos que essa mudança significou um retrocesso, já que a 

CGU deixou de estar hierarquicamente acima dos demais órgãos que fiscaliza, 

para atuar no mesmo patamar desses ministérios, contrariando a doutrina 

internacional do controle interno. 

• O enfraquecimento da CGU condiz com o que viria a acontecer em seguida: o 

início do retorno da cultura do sigilo em detrimento da cultura da transparência, 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/05/2016&jornal=1&pagina=20&totalArquivos=248
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além de uma sucessão de ameaças às políticas de transparência previamente 

instituídas. 

• CGU de 2016 confirmam que houve redução de atividades de fiscalização e 

auditorias em relação ao ano anterior. O número de municípios fiscalizados, por 

exemplo, caiu de 105 para 67. As auditorias nos municípios, até 2015, eram feitas 

parte por sorteios. 

• Objetivo do governo Temer era tornar obscura a transparência. 

• As Políticas de Saúde instituídas na Era Temer, pouco refletem as demandas 

recomendadas pelo controle social da saúde. Se concentrando principalmente em 

ações na atenção especializada, assistência farmacêutica e insumos tecnológicos, 

em detrimento de ações na Atenção Primária e Vigilância da Saúde, como 

recomendados pelo CNS. 

• A importância da Assistência Social nos marcos da crise política que atinge o 

Brasil nos últimos anos, que prevê o desmantelamento das políticas públicas e 

direitos sociais no governo de Michel Temer. 

• Retrocesso social é agravado com política fiscal de Temer, aponta pesquisa. 

• O governo Temer e a volta do neoliberalismo no Brasil. 

 

GOVERNO BOLSONARO 

• Jair Bolsonaro foi marcado pelas tentativas de “frear” ou limitar a Lei de Acesso 

à Informação. No que tange à classificação de documentos, em janeiro de 2019, o 

governo editou decreto com a finalidade de alterar a LAI (Lei de acesso a 

informação) no sentido de ampliar o rol de agentes públicos com poderes para 

classificar dados e documentos públicos como ultrassecretos, autorizando 

ministros e secretários executivos a transferirem a servidores em cargos de 

comissão a responsabilidade por classificar documentos com esse grau máximo 

de sigilo. 

• Em abril de 2019, o governo federal se recusou a divulgar estudos que havia 

produzido para embasar a emenda da Reforma da Previdência. 

• Em agosto de 2019, uma matéria da revista Época revelou que apenas 36% dos 

órgãos governamentais estavam cumprindo o cronograma de abertura de dados 

previsto. 

• Em março de 2020, Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 928/2020, que 

previa a suspensão dos prazos de respostas de pedidos via LAI por todos os órgãos 

e entidades da administração pública federal nas áreas em que não houvesse 

atendimento presencial, por conta do regime de teletrabalho dos servidores, no 

contexto da pandemia da Covid-19, além de suspender a possibilidade recursal. O 

Supremo Tribunal Federal, dessa vez, foi o responsável por reverter tal medida. 

• A atuação do governo federal em relação à divulgação de dados e informações 

relacionados à pandemia, as ações executadas também têm caminhado para a 

opacidade e a desinformação. Com o passar do tempo e o aumento do número de 

óbitos e casos, a gestão federal foi minando cada vez mais a transparência até 

chegar ao ponto de atrasar a atualização diária de boletins epidemiológicos, retirar 

informações do ar e deixar de divulgar números totais de óbitos e de infectados. 

• O Portal do Ministério da Saúde, por exemplo, contendo os dados sobre a 

pandemia, foi retirado do ar no dia 5 de junho de 2020 e só se tornou acessível 

novamente no dia seguinte, sem dados agregados que apresentassem o número 

total de óbitos e infectados pela Covid-19. 
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• Em prol da transparência, por outro lado, diversos veículos de imprensa (a saber: 

Folha de S. Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1) fizeram um 

consórcio inédito para reunir e informar números sobre a Covid-19, no Brasil, 

munindo assim os cidadãos com dados e informações verdadeiros e de qualidade. 

• A Controladoria-Geral da União tornou ainda mais restrito o acesso a documentos 

solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). Agora, pareceres 

jurídicos emitidos por todos os ministérios que forem enviados para orientar a 

Presidência da República na sanção ou no veto de projetos aprovados no 

Congresso são considerados sigilosos, o que se reflete diretamente na perda da 

transparência pública. 

• O levantamento de 2019 demonstrou que o Brasil teve o pior resultado da série 

histórica ocupando a 106° posição no ranking de transparência pública, com 35 

pontos. Comparativamente, no levantamento realizado no ano de 2016, o país 

ocupava a posição 79° nesse ranking, com 40 pontos. 

• Os retrocessos evidenciados por este artigo no campo da transparência pública se 

inserem em uma agenda antidemocrática mais ampla do governo Jair Bolsonaro. 

Desde o início da sua gestão, viram-se ataques recorrentes à liberdade de 

imprensa, a jornalistas e à atuação de organizações não governamentais, redução 

dos espaços institucionais de participação social, como os conselhos 

participativos, além de violações aos direitos humanos. 

• Entre 2016 e 2020, as informações encontradas na navegação de 2020, nos portais 

do governo, estavam descentralizadas em mais de uma página, dificultando a 

acessibilidade a esses dados, ou estavam indisponíveis. Em alguns casos, os 

nomes dos ministros foram encontrados em uma página e as formas de contato, 

em outras, o que leva o usuário a ter que acessar outras páginas (mais cliques) 

para encontrar a informação desejada. 

• Em 2020, o cenário é composto por ameaças a instrumentos legais e retrocessos 

nas iniciativas de transparência já consolidadas no país. 

• A avaliação do indicador “Informações sobre o funcionamento do governo”, no 

governo Dilma, alcançou pontuação máxima (1,76), ao passo que na gestão 

Bolsonaro obteve 0,44 ponto, o que representa uma queda de 75% na qualidade 

do indicador. A perda de pontos demonstra que houve um retrocesso na prestação 

de informação para o cidadão compreender como funciona o Estado, suas 

hierarquias e instituições, os processos e as competências de cada órgão. 

• A atuação do governo Jair Bolsonaro ao invés de promover abertura de dados e 

informações públicas, prioriza práticas que visam à opacidade e ao sigilo. Foi o 

que averiguamos tanto nas práticas cotidianas da atual gestão, aqui relatadas, 

quanto na navegação orientada que comparou o nível de transparência e 

evidenciou uma queda significativa de 23,77%, tornando a transparência do 

Executivo brasileiro, antes avançada (com 97,47%), agora moderada (com 

73,7%). 

• O Brasil foi rebaixado em um relatório global sobre medidas de combate à 

corrupção produzido anualmente pela Transparência Internacional, organização 

sem fins lucrativos que acompanha o assunto no mundo inteiro. 

• O governo de Jair Bolsonaro promoveu um enfraquecimento dos órgãos de 

controle, por isso a avaliação sobre a implantação de medidas anticorrupção no 

Brasil caiu de "moderada" para "limitada". A mesma classificação é dada para 

países vizinhos como Argentina, Chile e Peru. O relatório abarca o período de 

2018 a 2021. 
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• Decreto 9.759/2019, baixado pelo Presidente Bolsonaro em 11 de abril, por meio 

do qual estabelece a extinção massiva e arbitrária de centenas de colegiados 

relacionados com políticas públicas desenvolvidas por diversos Ministérios do 

Governo Federal e revoga o Decreto 8.243/2014, que tratava da Política Nacional 

de Participação Social editado pela Presidenta Dilma Rousseff. 

• Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção e acabou com a operação lava-jato. 

O antigo membro da força-tarefa em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima 

que Bolsonaro acabou com a Lava Jato “por medo”. O lavajatista também afirmou 

que o presidente é “um dos responsáveis por matar” a operação. Brasil cai em 

ranking de combate à corrupção; relatório cita 'nomeações de Bolsonaro' e 

'desmantelamento da Lava Jato'. Governo Bolsonaro cortou 96% dos 

investimentos da PF em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes. Além 

disso, Bolsonaro indicou como chefe da PF amigo de seus filhos, Alexandre 

Ramagem (que, inclusive, foi fotografado em réveillon com Carlos Bolsonaro), o 

qual também foi nomeado por Bolsonaro como diretor geral da ABIN. E indicou 

como membro do TCU, órgão que fiscaliza o governo federal, Jorge Oliveira, que 

é padrinho de casamento do seu filho Bolsonaro. 

• Bolsonaro confessa interferência na independência da PF para proteger aliados de 

investigações e enfraquece a estrutura da PF. Para chegar ao Palácio do Planalto, 

Bolsonaro usou como bandeira o discurso anticorrupção. No cargo, porém, o 

presidente age no sentido contrário para defender familiares e aliados, tentando 

interferir na autonomia de instituições e fazendo uma aliança com um grupo de 

políticos que antes condenava. Para defender o clã, Bolsonaro desestabilizou a 

Polícia Federal. Vale lembrar também que Bolsonaro trocou o comando da PF 

duas vezes, e o novo diretor-geral da PF trocou o comando responsável pelas 

investigações de Flávio Bolsonaro. Além disso, Bolsonaro indicou como chefe da 

PF amigo pessoal de seus filhos, Alexandre Ramagem, o qual também foi 

nomeado por Bolsonaro como diretor geral da ABIN. 

• Corrupção na compra das vacinas e recursos da COVID: Governo Bolsonaro 

pediu propina de US$ 1 por dose e PF investiga mais de R$ 2 bi em supostos 

desvios da covid. Talvez o escândalo de corrupção mais imoral e cruel deste atual 

governo tenha sido o pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar 

contrato com o Ministério da Saúde à empresa Davati Medical Supply. A empresa 

Davati buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina da 

AstraZeneca. Além disso, a PF investiga mais de R$ 2 bi em supostos desvios da 

covid. Foram realizadas 76 operações, com 1.160 mandados de busca e apreensão, 

12 prisões preventivas e 135 prisões temporárias. 

• Corrupção da família Bolsonaro é sistêmica e acontece há́ décadas. Desde 

rachadinhas até́ funcionários fantasmas, é sabido de todos que a família Bolsonaro 

rouba os cofres públicos há décadas. Jair já fazia rachadinhas com envolvimento 

com o envolvimento dos filhos, ex-mulheres, parentes, amigos e milicianos. desde 

início da carreira política nos anos 1990. A lavagem de dinheiro também é prática 

comum da família Bolsonaro inclusive, Flávio Bolsonaro foi denunciado por 

lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo Ministério Público. Flávio é 

apontado como líder de um esquema corrupto —apelidado de rachadinha— que 

desviava parte dos salários —pagos com dinheiro público— de 23 ex-assessores 

de seu gabinete entre 2007 e 2018, período em que foi deputado estadual no Rio. 

E para quem acha que eles roubaram valores pequenos, saibam que eles 

compraram 51 imóveis em dinheiro vivo, totalizando 26 milhões de reais. 
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• Corrupção na educação: prisão de Ministro Milton Ribeiro e envolvimento de Jair 

Bolsonaro. Ao pedir a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, a 

Polícia Federal apontou a existência de uma “organização criminosa” infiltrada 

no Ministério da Educação (MEC) para a suposta prática de crimes contra a 

administração pública. Investigadores indicaram pagamentos como evidências de 

propina a grupo ligado a religiosos. Ex-ministro Milton Ribeiro foi preso em 

junho deste ano. A ministra Carmen Lúcia, do STF, afirmou que as provas 

apresentadas no processo que investiga suposta prática de corrupção no MEC 

(Ministério da Educação) durante a gestão do pastor Milton Ribeiro indicam 

"possibilidade real e concreta" de envolvimento do presidente Jair Bolsonaro. 

• O governo do presidente Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos em diversos assuntos 

envolvendo a gestão federal. Há diversos temas sob sigilo imposto, que significa 

que ninguém pode ter acesso, entre eles a investigação da Receita Federal sobre o 

senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das “rachadinhas” foi colocada em 

sigilo pelo órgão por conter “informações pessoais”; a carteira de vacinação do 

próprio Presidente, gastos no cartão corporativo do Governo, entre vários outros 

temas. Vale destacar também que o jornal “O Globo” solicitou ao Palácio do 

Planalto a relação de entradas e saídas dos pastores Gilmar Santos e Arilton 

Moura, suspeitos de participarem de um esquema para liberação de recursos do 

Fundo Nacional de Educação (FNDE), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação. 

• Dinheiro público para igrejas aliadas. O Governo gastou mais de 30 milhões em 

rádios e TVs de Pastores que apoiam Bolsonaro. Durante todo seu governo, 

Bolsonaro beneficiou igrejas aliadas com dinheiro público, ou seja, corrupção. 

Não à toa, estas mesmas igrejas e seus líderes são os principais apoiadores de 

Bolsonaro hoje. 

• Igreja evangélica recebe R$ 3,7 milhões em propaganda do governo Bolsonaro. 

Em quase três anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, a igreja evangélica 

Sara Nossa Terra recebeu cerca de 3,7 milhões de reais para a divulgação de 

publicidade do governo federal. 

• Bolsonaro manda Receita perdoar dívidas milionárias de igrejas evangélicas. 

• Governo gastou mais de 30 milhões em rádios e TVs de Pastores que apoiam 

Bolsonaro. Emissoras de evangélicos que oraram junto ao presidente receberam 

10% de todos os gastos da Secretaria de Comunicação no atual governo. 

• Bolsonaro beneficiou empresários líderes evangélicos com a sanção de uma lei 

que livrou da extinção antigos canais de TV por UHF. 

• O maior escândalo de corrupção da história do país: o orçamento secreto criado 

pelo governo para impedir o impeachment de Bolsonaro. O orçamento secreto é 

o sistema criado em 2020 a partir de um acordo entre o governo Jair Bolsonaro e 

o Congresso Nacional para que uma parte significativa das verbas federais seja 

administrada por deputados e senadores. Bolsonaro mente ao dizer simplesmente 

que vetou o orçamento secreto, pois logo após vetar ele apresentou três projetos 

de lei com orçamento secreto ao legislativo, portanto, Bolsonaro foi o "pai" do 

orçamento secreto. É uma mudança drástica no modo como o dinheiro público é 

usado, porque torna o processo menos transparente, sem uma prestação de contas 

clara, e menos planejado. Por isso, muito mais sujeito a esquemas de corrupção. 

O presidente precisava de apoio no Congresso para evitar um processo de 

impeachment e aprovar suas propostas, e o Orçamento Secreto se tornou um 

elemento fundamental dessa equação. Em 2022, R$ 16,5 bilhões foram alocados 

para o orçamento secreto. Inúmeras denúncias foram feitas sobre, por exemplo, 
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que parte do orçamento secreto estava sendo destinada à compra de tratores e 

equipamentos agrícolas por preços até́ 259% acima dos valores de referência 

fixados pelo governo. 

 

3.2 A Dimensão Democrática e o Desenvolvimento 

Esta envolve a democracia representativa (parlamento, congresso nacional), a 

democracia participativa (conselhos, conferências, audiência, ouvidorias, fóruns, grupos 

de trabalho), a democracia deliberativa (referendos, plebiscitos, iniciativas populares), 

além da questão do Assédio Institucional no Setor Público Federal. 

 

GOVERNOS LULA e DILMA 

• Foi no primeiro mandato do Governo Lula (2003-2006), com a criação, em 2004, 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) no 

Ministério da Educação (MEC), posteriormente renomeada Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), que a 

noção de diversidade ganhou espaço na política educacional. A nova secretaria 

vinha não somente articular as ações existentes, mas promover programas e 

políticas referentes à educação escolar indígena, à diversidade étnico-racial, à 

igualdade de gênero e à diversidade sexual, à educação de jovens e adultos, à 

educação do campo, à educação ambiental e às ações educacionais 

complementares. 

• Sancionada a Lei n. 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e da 

cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas do país, seguida pela Lei n. 

11.645/08, que inclui também a questão indígena nos currículos escolares. No 

âmbito do Ministério da Educação - MEC - foi criada, em 2004, uma secretaria 

específica, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 

Secad -, com o intuito de articular, entre outras questões, o tema da diversidade 

nas políticas educacionais; a) ideia de inclusão social; b) de ações afirmativas; c) 

de políticas de diferença. 

• O presidente Lula, em 10 de setembro de 2004, a Medida Provisória (MP) nº 213, 

que instituiu o Programa Universidade para Todos. Logo em seguida, o Decreto 

nº 5.245, de 18 de outubro de 2004, regulamentou a MP e a Portaria nº 3.268, de 

19 de outubro de 2004, estabeleceu os procedimentos para adesão das instituições 

privadas de educação superior ao ProUni. Mais recentemente, em 13 de janeiro 

de 2005, o Programa foi transformado em lei – Lei nº 11.096/05. 

• Ao final do governo Lula, segundo balanço oficial, foram contabilizados 748 mil 

estudantes com bolsas do ProUni, sendo 69% com bolsas integrais. Desse total, 

48% são afrodescendentes. Dentre estes, 5.194 estudantes receberam bolsa 

permanência, no valor de R$ 300,00, destinada a alunos que realizam cursos de 

período integral (mais de seis horas diárias). Os dados de 2010 indicavam que 

havia 462 mil bolsas em utilização e 116 mil estudantes com a graduação 

concluída como bolsistas do ProUni. 

• No levantamento referente a 2010, último ano do Governo Lula, o Brasil estava 

na 73ª posição entre 169 países no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano). 

• O governo Lula e Dilma o novo papel institucional da SG/PR contribuiu 

significativamente para o fomento da cultura de participação social em todos os 
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órgãos do Poder Executivo Federal e, consequentemente, com a ampliação e o 

fortalecimento dos espaços institucionalizados de participação social nos 

processos de formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Como 

resultados deste processo, destaco: a implantação de políticas públicas 

afirmativas, atendendo as demandas dos grupos historicamente excluídos da 

sociedade; o fortalecimento do controle social e a legitimação da Democracia 

Participativa. 

• Nas últimas décadas o Brasil vinha ampliando espaços públicos, especialmente 

durante o primeiro mandato do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, 

que assumiu o cargo no ano de 2003. Nesse contexto, ganharam evidência as 

Conferências que, já no primeiro ano do governo Lula, se estabeleceram como um 

dos meios essenciais de participação social, com multiplicação de seus temas. 

Durante o período do governo Lula (2003-2010) foram realizadas 74 

Conferências nacionais. Os Conselhos Gestores também se multiplicaram entre o 

intervalo de 2003 a 2013. No governo da ex-presidente Dilma Rousseff foram 

concebidos 19 novos Conselhos e outros 16 foram reformulados (Romão, 2015). 

Em novembro de 2014, a então Presidenta Dilma Rousseff sustentou a 

importância da participação social durante a Conferência Nacional de Educação 

(CONAE): “A inclusão social é também a inclusão da participação popular nas 

políticas públicas. Isto não é uma dádiva do governo, isto é uma conquista da 

sociedade brasileira que deve ser respeitada”. Na ocasião, a Presidenta defendia o 

Decreto Nº 8.243, de 2014, que instituía a Política Nacional de Participação Social 

(PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). 

• Criação do Pronatec. Ainda em 2011, o governo federal criou o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), a fim de oferecer 

cursos gratuitos de qualificação profissional. Com investimentos previstos de R$ 

24 bilhões até 2014, o programa tem como objetivos expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica para alunos 

brasileiros. 

• Criação do Mais Educação. O programa Mais Educação visava estimular o ensino 

em período integral, com prioridade nas regiões mais pobres. Aloizio Mercadante 

(Ministro da Educação de janeiro de 2012 a fevereiro de 2014) disse que os 

problemas maiores estão no ensino médio, mas "nos últimos 15 anos trouxemos 

cerca de 5 milhões de estudantes a mais. A inclusão é fantástica" [...] "O país se 

conscientizou de que a educação é algo estratégico". 

• Vale Cultura. Na cultura, foi focada com especial interesse, a classe trabalhadora. 

O Vale Cultura, segundo o Ministério da Cultura, tinha potencial para alcançar 42 

milhões de trabalhadores. Até o início de abril de 2014, 500 mil foram 

contemplados. O programa pagava 50 reais mensais para o funcionário de 

empresa devidamente cadastrado que tinha seus direitos regidos pela CLT e 

ganhava até cinco salários mínimos. O recurso podia ser usado, por exemplo, para 

ir a shows e museus e para aquisição de CDs, livros e revistas. 

• O grande impulso conferido às conferências nacionais ocorreu depois de 2003, 

com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Nos últimos 20 anos, 

80 delas foram realizadas: 21 na área da saúde; 20 relacionadas aos temas das 

minorias; 6 relativas ao meio ambiente; 22 a respeito da economia, do Estado e 

do desenvolvimento; 17 sobre educação, cultura e assistência social; e 11 sobre 

direitos humanos. 

• O governo PT trabalhou em prol do desarmamento. Em 2008 Lula assina MP que 

torna permanente campanha do desarmamento. Nesta campanha, Lula promete 
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retomar estatuto do desarmamento e recriar Ministério da Segurança Pública que 

foi extinto pelo Governo Bolsonaro. 

• O governo Lula dobrou os investimentos em segurança pública em relação ao 

governo FHC e Dilma mais que triplicou. 

• O Brasil vacinou 88 milhões em 3 meses contra H1N1. Essa era a situação do 

Brasil em junho de 2010, três meses depois do começo da campanha de 

imunização contra a gripe suína, doença causada por uma variante do vírus H1N1 

que causou uma crise global. 

• Os investimentos financeiros com o SUS aumentaram em 90,5%, entre 2002 e 

2014. 

• O Programa Farmácia Popular foi criado no governo Lula em 2004 e atende 21 

milhões de brasileiros. 

• O Programa Mais Médicos, foi criado pelo Gov. PT em 2013 com o objetivo de 

reduzir as desigualdades no acesso à Atenção Primária à Saúde (APS). Estudos 

apontam que o programa alcançou seu objetivo, com um substantivo aumento na 

oferta de médicos em APS. Este impacto também contribuiu para reduzir as 

desigualdades entre os municípios. 

• O presidente Bolsonaro tem rebatido críticas sobre o crescente desmatamento na 

Amazônia afirmando que os números sob o governo Lula eram piores. Bolsonaro 

distorce dados do desmatamento em comparação com Lula, basicamente porque 

na época em que Lula chegou ao poder, a área desmatada anualmente vinha 

crescendo de forma quase ininterrupta desde 1997. A partir de 2005, porém, o 

desmatamento no bioma começou a ser contido e registrou quedas sucessivas 

pelos anos seguintes. Quando Lula entregou o governo, em 2010, a taxa havia 

caído para um terço da registrada em 2002. E o menor índice histórico ocorreu em 

2012, já na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. 

• Nunca na história um ministro do Meio Ambiente brasileiro foi investigado por 

supostas violações ambientais. Lembremos que Marina Silva, conhecida por sua 

luta pela proteção do Meio Ambiente, foi Ministra durante o Governo Lula de 

2003 a 2008. Um levantamento produzido pelo projeto Amazônia 2030 (Políticas 

públicas para proteção da floresta Amazônica: O que funciona e como melhorar) 

afirma que o Brasil tem plena capacidade de desenvolver e implementar uma 

agenda de política pública para proteção da Amazônia que seja inovadora, 

estratégica e efetiva — ele já o fez antes. E mostra também que entre 2004 e 2012, 

ou seja, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff, a taxa de desmatamento 

na Amazônia brasileira desacelerou mais de 80%, segundo dados do Inpe. Caiu 

de 27,8 mil quilômetros quadrados por ano para 4,6 mil quilômetros quadrados. 

• Foi responsável pelo maior orçamento na educação e pela criação do Fundeb (veja 

detalhes no item abaixo). Durante o governo PT, foram criadas 18 novas 

universidades e 173 novos campi. Inclusive, em fev/22 Bolsonaro criticou PT por 

criar “1 trilhão de universidades". Foram criados o ProUni e Fies. Esses dois 

programas permitiram o ingresso de milhões de estudantes de baixa renda nas 

universidades privadas. 

• Foi responsável pelo maior orçamento na educação e pela criação do Fundeb 

(Fundo da Educação Básica) que foi instituído no Governo Lula quando Haddad 

era Ministro da Educação. O Fundeb, foi promessa de campanha do primeiro 

mandato de Lula (note que ele foi substituído pelo Novo Fundeb em 2020 graças 

ao legislativo - Bolsonaro tentou impedir sua criação). Em 2014 foi sancionada 

pela presidente Dilma Rouseff uma lei que coloca como meta para o governo 

atingir gastos equivalentes a 10% do PIB em educação, em um prazo de 10 anos. 
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• Entre 2001 e 2011, foi a melhor década que o Brasil já viveu em termos 

distributivos. A renda média das famílias cresceu mais de 30%, a desigualdade 

medida pelo coeficiente de Gini caiu mais de 10%, e as taxas de extrema pobreza 

e de pobreza recuaram, respectivamente, 4 e 12 pontos percentuais. 

• A partir de 2011 estes números passam a recuar, devido à grave recessão 

econômica, sendo que o ano de 2015 foi um divisor de águas quando tendência se 

inverte: o Gini deu saltos particularmente intensos em 2016 e em 2018, fazendo 

com que o Brasil registrasse, naquele ano, o maior nível de desigualdade da série. 

• De 2012 a 2015, as taxas de crescimento estiveram muito acima da média nos 

estratos mais pobres. Porém, nos anos seguintes, houve uma inversão, um 

crescimento em favor dos mais ricos. Para os mais pobres, a recessão perdurou 

até 2019, enquanto para os mais ricos já havia recuperação e crescimento a partir 

de 2016. Do ponto de vista distributivo, retrocedemos uma década. E esse 

retrocesso ocorreu com mais força justamente no momento de recuperação 

econômica. A capacidade de apropriação do crescimento, em especial num 

cenário de austeridade, é desproporcionalmente mais favorável para os mais ricos. 

 

GOVERNO TEMER 

• A diversidade o Brasil regrediu nesse aspecto, dado que os últimos governos 

haviam evidenciado sua preocupação com os direitos humanos e a diversidade. 

Desde o primeiro mandato do neoliberal Fernando Henrique Cardoso, passando 

pelos presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os direitos 

humanos e o reconhecimento das diversidades já estavam legitimados, ou pelo 

menos agendados. 

• Dilma foi a que mais destaque deu para essa questão em sua composição 

ministerial, empossando dez ministras em seus primeiros mandatos. Ainda assim, 

o Brasil ocupava o centésimo lugar em um ranking de presença feminina em 

ministérios de 191 países, de acordo com dados de 2015 divulgados pela ONU 

(Organização das Nações Unidas); agora, ocupa o último lugar, o que, para 

Ferreira, torna claro o descaso do presidente interino Michel Temer com a questão 

da diversidade. 

• Observa que questões como a criminalização da homofobia e o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, entre outras conquistas obtidas, devem ficar engavetadas 

no Congresso, correndo o risco de não chegar ao Executivo, considerando a 

ligação e o comprometimento de Temer com setores conservadores e religiosos. 

• O presidente Michel Temer acaba se colocando à frente da democracia 

representativa com o excesso de medidas provisórias editadas pelo Executivo. 

• Requião acusa governo Temer de destruir o Estado Social para favorecer o sistema 

financeiro. 

• Em quatro anos, Temer e Bolsonaro fecharam ou deformaram mais de 50 órgãos 

coletivos, que elaboravam políticas públicas ou controlavam poder de Estado. 

• A democracia do Brasil, à prova. O impeachment e o novo Governo Temer vão 

impor uma prova importante para este país. 

 

GOVERNO BOLSONARO 

• Uma tendência de queda no número de MPs criadas a partir de 2007, com 48 

Medidas Provisórias criadas em 2019, ou números do governo Bolsonaro não são 

tão impactantes, sendo até menores do que os do governo Temer, e comparáveis 
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aos anos do 1º mandato de Dilma Rousseff, que, apesar de estar na coalizão 

majoritária, enfrentou problemas constantes de descontentamento em suas bases, 

sendo vista por muitos como pouco apta para política das coalizões. 

• O governo Bolsonaro teve em 2019 a menor taxa de MPs aprovadas desde a EC 

Nº32. Ao todo, 23 das MPs criadas expiraram, 2 foram revogadas e 1 foi rejeitada, 

o que não ocorria desde 2015. Conforme aponta a reportagem do jornal Estadão: 

―Fechado o primeiro ano de seu mandato, Bolsonaro é o presidente, desde a 

redemocratização em 1988, com menor número de MPs sancionadas no primeiro 

ano de gestão.” 

• Os dados levantados pelo Inesc, referentes a 2019, 2020 e 2021, mostram que 

vários setores foram atingidos pela falta de recursos durante o atual governo. Entre 

eles: saúde, educação, meio ambiente, moradia, criança e adolescente e combate 

ao racismo. O estudo mostra que, em 2021, o pior ano da pandemia de Covid-19, 

os recursos para enfrentar a doença caíram 79% na comparação com 2020 – ano 

em que o coronavírus chegou ao país. O relatório também mostra que a saúde 

perdeu R$ 10 bilhões em termos reais entre 2019 e 2021. 

• A execução financeira da promoção da igualdade racial, medida alocada no 

Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), comandado 

por Damares Alves até o fim de março, diminuiu mais de 8 vezes entre 2019 e 

2021, segundo a pesquisa. Além disso, os recursos gastos com ações voltadas para 

as mulheres na pasta caíram 46% nesse mesmo período. 

• Políticas públicas tiveram perdas de recursos no governo Bolsonaro. Saúde, 

educação e meio ambiente passaram por perdas de recursos federais nos últimos 

três anos, mostra estudo. 

• O ano de 2021 consolidou o processo de desfinanciamento de políticas públicas 

que, interrompidas ou prejudicadas pela escassez de recursos, fizeram o Brasil 

retroceder no combate às desigualdades e na preservação dos direitos humanos. 

Essa é a conclusão do estudo “A Conta do Desmonte – Balanço Geral do 

Orçamento da União”, produzido pelo Inesc (Instituto de Estudos 

Socioeconômicos). 

• As análises da consultoria do Senado Federal, o projeto de Lei Orçamentária 

Anual - LOA do governo federal para 2023, enviado por Jair Bolsonaro ao 

Congresso, mantém mais de 50% das receitas de impostos destinadas ao 

pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública (prioridade total 

aos acionistas!). Por outro lado, a LOA traz cortes em despesas, investimentos e 

reajustes mínimos de benefícios e salários. Não há previsão de aumento real do 

salário mínimo e nem de atualização da tabela do imposto de renda, o que fará 

com que os trabalhadores assalariados paguem mais impostos com menos 

prestação de serviços públicos à sociedade. 

• Em menos de cinco anos dois Presidentes apresentaram modelos políticos 

contrários referentes à participação social no país. Isso é resultado de uma 

percepção equivocada do atual Presidente Jair Messias Bolsonaro sobre o que, de 

fato, são as instituições de participação, haja vista que em nenhuma circunstância 

na jovem redemocratização se demandou contraposição ou substituição da 

representação política pela participação social na gestão pública. Com as 

mudanças no período de 2014 a 2019, em que o Executivo Federal deixou de ser 

promotor de políticas públicas de participação e passou a desmerecer essa agenda, 

as instituições de participação encontraram no Poder Judiciário uma outra forma 

de salvação (Oliveira, 2020). A judicialização do processo ajuizado pelo PT 

solicitando ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão integral do 

http://www.inesc.org.br/acontadodesmonte
http://www.inesc.org.br/acontadodesmonte
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documento garantiu limites ao Decreto. Em 13 de junho de 2019, a maioria dos 

ministros do STF deliberou pela suspensão de parte do Decreto Nº 9.759. 

• O movimento de desdemocratização que se forma aponta para o retrocesso de 

ações democráticas e de cidadania que foram fortalecidas entre 2003 e 2014. 

Ademais, tal retrocesso pode ser aprofundado pela pandemia da COVID-19 ainda 

em curso. A descoordenação e os desafios de gestão dessas instituições neste 

período pandêmico podem estar sendo intensificados, apontando para um futuro 

ainda mais incerto. 

• Antes da sua eleição para a Presidência em 2018, Jair Bolsonaro dava sinais de 

que a participação social não era uma agenda de seu programa de governo, 

situação que pode ser verificada pelo antagonismo para com os movimentos 

sociais, notadamente os mais progressistas. Ainda em campanha, Bolsonaro 

afirmou que “os marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria”, e 

completou: “Bandidos do MST, bandidos do MTST, as ações de vocês serão 

tipificadas como terrorismo.” (ESSES..., 2018, s/p). 

• A destruição da participação social coloca em xeque a democracia e a consequente 

destruição dos princípios republicanos que norteiam - ou deveriam nortear - o 

Estado Brasileiro. Na ânsia de apagar o passado petista, o Governo Bolsonaro 

confunde Políticas de Estado com Políticas de Governo, desprezando conquistas 

constitucionais, como a rede de participação social. 

• O Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 2019, que extinguiu vários colegiados da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional, como conselhos, 

comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e salas, que tenham 

sido criados por decreto ou ato normativo inferior, incluindo os instituídos por ato 

infralegal, cuja lei em que são mencionados nada conste sobre a competência ou 

a composição.4 Essa medida, que foi tomada pelo governo quando completava 

cem dias de atuação, também colocou fim à Política Nacional de Participação 

Social instituída pelo Decreto nº 8.243/2014, da então presidente Dilma Rousseff. 

• Não bastasse o desmonte da estrutura participativa erigida após a Constituição de 

1988 (e ampliada consideravelmente sob os governos petistas), o atual governo 

tem explicitado crescentemente seu projeto autoritário ao demonstrar total aversão 

a qualquer tipo de oposição que possa emergir em protestos e manifestações de 

rua. Declarações do então candidato Jair Bolsonaro em 2018 em relação a 

movimentos sociais combativos, notadamente o MST e o MTST, qualificando 

estes como grupos “terroristas”. 

• Não foi encontrada nenhuma iniciativa do governo Bolsonaro voltada ao 

incremento dos meios de participação da cidadania. Na verdade, houve uma queda 

da quantidade e qualidade das informações relativas aos meios de participação em 

75% quando se compara a avaliação de 2016 com a de 2020. 

• O Brasil regrediu no aspecto da Diversidade, dado que os últimos governos 

haviam evidenciado sua preocupação com os direitos humanos e a diversidade. 

Desde o primeiro mandato do neoliberal Fernando Henrique Cardoso, passando 

pelos presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os direitos 

humanos e o reconhecimento das diversidades já estavam legitimados, ou pelo 

menos agendados. 

• Dilma foi a que mais destaque deu para essa questão em sua composição 

ministerial, empossando dez ministras em seus primeiros mandatos. Ainda assim, 

o Brasil ocupava o centésimo lugar em um ranking de presença feminina em 

ministérios de 191 países, de acordo com dados de 2015 divulgados pela ONU 
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(Organização das Nações Unidas); agora, ocupa o último lugar, o que, para 

Ferreira, torna claro o descaso do presidente interino Michel Temer com a questão 

da diversidade. 

• Questões como a criminalização da homofobia e o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, entre outras conquistas obtidas, devem ficar engavetadas no 

Congresso, correndo o risco de não chegar ao Executivo, considerando a ligação 

e o comprometimento de Temer com setores conservadores e religiosos. 

• A ênfase nos discursos em querer proteger a segurança pública não se traduziu em 

prioridade orçamentária. Bolsonaro investiu apenas 0,34% na segurança pública 

do total empenhado pela União em 2021. E, além disso, fez cortes significativos. 

Por exemplo, Bolsonaro cortou R$ 130 milhões dos valores disponíveis para a 

Polícia Federal utilizar em 2021. Inclusive, entidades, como a Fenapef (Federação 

Nacional dos Policiais Federais), dizem que Bolsonaro promove descaso, 

abandono e menosprezo das forças de segurança pública e que o presidente 

prometeu reestruturação de carreiras, mas não cumpriu. 

• A relação da família Bolsonaro com o crime organizado é sabida por muitos anos. 

Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete, por ex, a mãe e esposa de Adriano 

Nóbrega, chefe do escritório do crime, maior milícia do Rio de Janeiro, uma 

quadrilha especializada em assassinatos por encomenda. Como chefe de milícia, 

Adriano contava com o apoio da família Bolsonaro. Raimunda Veras Magalhães, 

mãe do miliciano Adriano da Nóbrega, homenageado duas vezes pelo filho do 

presidente, fez 17 depósitos na conta de Fabrício de Queiroz no escândalo que 

estourou posteriormente. Esquema que teria desviado pelo menos R$ 3 milhões, 

em benefício do então deputado Flávio Bolsonaro e de aliados. Bolsonaro também 

visitou o miliciano Adriano da Nóbrega na prisão. Além disso, quando o miliciano 

esteve preso foi homenageado pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio 

Bolsonaro com a Medalha Tiradentes, mais alta honraria da Assembleia 

Legislativa. Flávio Bolsonaro homenageou o miliciano Nóbrega duas vezes na 

Assembleia do Rio. 

• Reconhecida inclusive internacionalmente a má gestão da pandemia pelo Governo 

Bolsonaro, que um Tribunal internacional condenou Bolsonaro simbolicamente 

em 01/09/2022 por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia da 

covid-19. Alguns destaques: (i) Completo descaso com as mortes e minimização 

da pandemia. não é segredo para ninguém que Bolsonaro tratou com deboche a 

vida de milhares de brasileiros. Dizer coisas insensíveis como “Não sou coveiro, 

tá?” e imitar pessoas sem ar dando risada, são apenas algumas dessas 

demonstrações. Aqui tem uma lista em ordem cronológica de 30 frases sobre 

Covid ditas por eles para fazer qualquer um desistir da humanidade; (ii) Mas o 

mais grave foi o boicote às vacinas: foram inúmeras tentativas de impedir que os 

brasileiros fossem vacinados (Pfizer, por ex, foi ignorada pelo governo federal 81 

vezes ao tentar vender a vacina ao Brasil), o que gerou um atraso de meses na 

vacinação levando o Brasil a estar entre os países com maior número de mortes. 

Pesquisas apontam que 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. 

• Desde que assumiu a presidência da República, Jair Bolsonaro promoveu uma 

série de desmontes nas políticas públicas de preservação do meio ambiente. 

Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), somente nos 

últimos três anos o desmatamento da Amazônia aumentou 56,6%. Órgãos de 

fiscalização também têm sido atacados e outros biomas estão sob intensa ameaça. 
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As atrocidades são inúmeras, um cenário que, de acordo com especialistas no 

assunto, leva a uma certeza: o meio ambiente não sobreviverá a mais um governo 

descompromissado com a pauta socioambiental. Bolsonaro tem recordes de 

destruição do meio ambiente. Desmatamento por mineração na Amazônia, por 

exemplo, bate recorde em 2021; área devastada até agosto já supera todo o ano de 

2020. O assassinato de indígenas aumentou 61%. Em 2021 registrou-se também 

o maior número de suicídios indígenas dos últimos oito anos. Bolsonaro foi 

denunciado por genocídio em Haia, Tribunal Penal Internacional, por ter adotado 

“uma política anti-indígena explícita, sistemática e intencional” com efetivo 

aumento de morte de indígenas. 

• Ex-Ministro do Meio Ambiente, considerado como o PIOR ministro da pasta da 

história do país, é investigado em grave esquema criminoso de caráter 

transnacional de “facilitação ao contrabando de produtos florestais", envolvendo 

irregularidades em carregamentos de madeira exportados para os Estados Unidos 

e que contou com a cooperação do Governo americano. Salles não foi apenas o 

pior ministro do meio ambiente: foi o ministro CONTRA o meio ambiente. Fez 

uma demolição de tudo: atacou Ibama, ICMBio, Fundo da Amazônia, em que 

conseguiu brigar com investidores. Representava o lado mais arcaico dos 

ruralistas, misturado aos criminosos de exportação de madeira e do garimpo 

ilegal. O mesmo PIOR Ministro da história que sugeriu ao presidente Jair 

Bolsonaro que era o momento de "ir passando a boiada” enquanto a imprensa se 

concentrava na cobertura da pandemia de covid. Por "boiada", o ministro quis 

dizer as normas governamentais que poderiam gerar DESMANTELAMENTO 

das proteções ambientais. O mesmo PIOR Ministro que que teve uma péssima 

atuação no vazamento de óleo no Nordeste e que teve sob seu comando as 

queimadas na Amazônia e no Pantanal e o desmatamento, atingindo recordes 

durante o período. Esse mesmo PIOR Ministro da história foi eleito agora nestas 

eleições, estando entre os deputados federais mais votados por SP. 

• Gestão Bolsonaro na educação é considerada a pior da história. O desempenho do 

governo na área da educação ficou marcado por ministros corruptos e pautas 

ideológicas. Foi um governo contra o novo Fundeb (Bolsonaro vetou a criação do 

Novo Fundeb e o legislativo derrubou o veto), desmantelou o financiamento da 

área, teve 5 ministros um pior que o outro e escândalos de corrupção. Por não ter 

resultados nessa área para mostrar na campanha, Bolsonaro MENTE de que ele 

deu 33% de aumento aos professores. Não é verdade, até hoje não foi pago e, 

mesmo que tivesse sido, foi por força de lei já existente. Além disso, ele prometeu 

em campanha mais investimentos em creches. É rir para não chorar, pois durante 

o governo Bolsonaro os recursos para creche do governo federal foram cortados 

em 80%. Pior ainda, a subfunção educação infantil sofreu um corte de 96% para 

o orçamento de 2023. Saiu de R$ 151 milhões para R$ 5 milhões. 

• Cortes inaceitáveis aos recursos da educação. A educação é a área do governo 

federal mais atingida pelo bloqueio de recursos no orçamento da união. O governo 

Bolsonaro, infelizmente, deixa um legado de atraso na educação. Nesse contexto, 

o novo bloqueio de recursos do Mec só piora a situação. No caso das 

universidades, a retenção já totaliza r$ 763 milhões; nos institutos federais, mais 

de R$ 300 milhões. 

• Corrupção na educação: prisão de ministro Milton Ribeiro e envolvimento de Jair 

Bolsonaro. Ao pedir a prisão do ex-ministro da educação Milton Ribeiro, a Polícia 
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Federal apontou a existência de uma “organização criminosa” infiltrada no 

ministério da educação (MEC Ministério da Educação) para a suposta prática de 

crimes contra a administração pública. Investigadores indicaram pagamentos 

como evidências de propina a grupo ligado a religiosos. Ex-ministro Milton 

Ribeiro da educação do governo Bolsonaro foi preso em junho deste ano. A 

ministra Carmen Lúcia, do STF, afirmou que as provas apresentadas no processo 

que investiga suposta prática de corrupção no Mec durante a gestão do pastor 

Milton Ribeiro indicam "possibilidade real e concreta" de envolvimento do 

presidente Jair Bolsonaro. 

• A desigualdade avançou consideravelmente a partir de 2015. Estudo da /Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) apontou que a desigualdade está crescendo no Brasil e 

registrou aumento persistente no segundo semestre de 2019, superando o pico 

histórico observado em 1989. O mesmo estudo aponta que apenas em 2015, a 

pobreza subiu 19,3% no Brasil, com 3,6 milhões de novos pobres. Desde o 

segundo trimestre do mesmo ano, até́ 2017, a população vivendo na pobreza no 

país aumentou 33%, atingindo 11,2% dos brasileiros, contra os 8,4% antes 

registrados. A pandemia apenas agravou muito o quadro. O 1% mais rico 

concentrou 49,6% de toda a riqueza do país, de acordo com relatório de riqueza 

global do banco Credit Suisse (edição 2021). 

• Bolsonaro assumiu o Governo com um quadro de desigualdade avançada e a 

pandemia agravou muito a situação. Contudo, Bolsonaro não fez medidas para 

conter a desigualdade desenfreada. Por exemplo, Bolsonaro será o 1o presidente 

desde o Plano Real a terminar mandato com salário mínimo valendo menos 

porque nesses últimos 4 anos ele propôs um valor sem reajuste real, ou seja, 

sempre abaixo da inflação. Evolução do salário mínimo real: FHC (1995-2002): 

50,9%; Lula (2003-2010): 57,83%; Dilma (2011-2016): 12,67%; Temer (2016-

2018): 3,28%; Bolsonaro (2019-2022): -1,77% (NEGATIVO). Sobre o auxílio 

emergencial, importante lembrar que essa foi uma medida imposta ao governo 

federal pelo legislativo, não foi obra de boa vontade do Governo Bolsonaro. Em 

2020, o auxílio emergencial que seria pago pelo governo foi aprovado de forma 

unânime no Congresso. Além disso, o governo tentou negociar para baixar o valor 

para 200 reais, e o congresso rejeitou e chegaram num acordo de 600 reais. 

• Bolsonaro nunca teve combate à pobreza como prioridade na sua agenda nos 

quase 30 anos que ocupou cargo de deputado federal (aliás ele nunca aprovou 

projetos relevantes enquanto deputado) e no legislativo trabalhava contramedidas 

para combater a pobreza. 

 

3.3 A Dimensão Econômica e o Desenvolvimento 

• O Brasil de 2023 terá herança em todas as áreas das políticas públicas, afirmam 

economistas. Fome, inflação e informalidade desafiam discurso de Bolsonaro 

sobre 'economia pujante'. O salário mínimo encolheu pela primeira vez desde 

plano real. O Brasil atinge o pior índice de fome desde 2006. Estudos mostram 

também que 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança 

alimentar. Ao todo, são 125,2 milhões de pessoas nessa situação —aumento de 

7,2% desde 2020. Desigualdade cresce mais no Brasil do que em outros países, 

aponta FGV. Endividamento das famílias cresce e atinge 79% das famílias e 

número de inadimplentes bate recorde. Brasil tem 4a maior inflação entre as 
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principais economias, sendo que a inflação de alimentos é ainda maior 

penalizando os mais pobres. Brasil já foi em 2011 a sexta economia do mundo e 

de 2010 a 2014 o país ocupou a 7a posição. Brasil cresceu menos que o mundo no 

governo Bolsonaro. Também não foi só boom de commodities: Brasil cresceu 

mais que o mundo no governo Lula. O crescimento econômico foi baixo durante 

o governo Bolsonaro, não apenas por conta da pandemia, mas também pelo caos 

institucional gerado pelo Presidente. A má administração da pandemia abriu as 

portas para o descontrole de gastos públicos e Guedes se deparou com medidas 

que ameaçaram o teto dos gastos em vários momentos. Em todos os anos do 

governo Lula, de 2003 a 2010, o setor público registrou superávit primários — ou 

seja, arrecadou mais do que gastou, levando em consideração apenas as receitas e 

despesas primárias (que excluem as despesas com a dívida pública). Já o governo 

Bolsonaro entregou déficits em 2019, 2020 e 2021. Não à toa, nomes importantes 

da economia brasileiro declararam apoio à Lula como Pérsio Arida, Armínio 

Fraga, Pedro Malan, Edimar Bacha, André́ Lara Resende, Henrique Meirelles, ex-

presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda; Otaviano Canuto, 

economista, ex-FMI e Banco Mundial; o economista Luiz Gonzaga Belluzzo; e 

Luiz Carlos Bresser-Pereira, economista e ex-ministro da Fazenda e um grupo de 

38 economistas, ligados a instituições como FGV, Insper, PUC-Rio, USP, UFF e 

UFPE, também divulgou uma carta em apoio ao petista. Não à toa, também um 

grupo robusto de grandes empresários e banqueiros se aproximou de Lula 

recentemente. 

• Mas afinal o que fez pela economia Bolsonaro e Guedes? O maior e talvez único 

legado foi a Reforma da Previdência, aprovada em 2019. Contudo, essa reforma 

foi duramente criticada por especialistas que apontam risco de criar maior 

desigualdade e de prejudicar os mais pobres. A leve melhora na economia no 

momento resulta, em boa medida, de medidas aprovadas a poucos meses das 

eleições. Em junho, o presidente anunciou um pacote de até R$ 50 bilhões para 

tentar frear a inflação e conter o impacto no bolso dos consumidores, liberando 

benefícios sociais turbinados à população e cortando impostos. Ou seja, ele ficou 

4 anos sem fazer as políticas que precisavam ser feitas, fazendo medidas mais 

concretas à beira da eleição. Após encerrar o primeiro turno das eleições cinco 

pontos atrás de seu principal adversário nas urnas, Bolsonaro intensificou o uso 

da máquina pública a seu favor na tentativa de virar o placar disparando uma série 

de medidas buscando efeitos positivos na campanha, como antecipação do 

pagamento de benefícios sociais pela Caixa, inclusão de novas famílias no 

programa Auxílio Brasil, perdão de débitos de famílias endividadas e nomeação 

de concursados da PF (Polícia Federal) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O 

pix não foi projeto da gestão atual. 

• Salário mínimo encolheu pela primeira vez desde plano real - Bolsonaro será 1o 

presidente desde o Plano Real a terminar mandato com salário mínimo valendo 

menos porque nesses últimos 4 anos ele propôs um valor sem reajuste real, ou 

seja, sempre abaixo da inflação. Evolução do salário mínimo real: FHC (1995-

2002): 50,9%; Lula (2003-2010): 57,83%; Dilma (2011-2016): 12,67%; Temer 

(2016-2018): 3,28%; Bolsonaro (2019-2022): -1,77% (NEGATIVO). Maiores 

crescimentos notadamente durante governos PT. 

• Brasil atinge pior índice de fome desde 2006: 55,2% dos lares brasileiros 

vivenciam um cenário de insegurança alimentar —um aumento de 54% em 

relação a 2018, quando esse percentual era de 36,7%. Ou seja: 116,8 milhões de 
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brasileiros não tem acesso pleno e permanente a comida. Em contraste, em 2013, 

77,1% dos lares brasileiros estavam em situação de segurança alimentar —um 

recorde da série histórica. 

• Endividamento cresceu e atinge 79% das famílias; número de inadimplentes 

BATE RECORDE, aponta CNC. O número de famílias endividadas atingiu, em 

agosto, 79% do total de lares no país, informou a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) nesta segunda-feira. 

• Cesta básica já toma quase 60% do salário mínimo, pior proporção em 15 anos. 

Fim de política que garantia aumentos acima da inflação, ao lado de disparada no 

preço dos alimentos em 2020, corroeu o poder de compra do piso salarial. 

• Brasil tem 4a maior inflação entre principais economias. O Brasil tem uma 

inflação acumulada em 12 meses de 10,07%, sendo que a inflação de alimentos é 

de 13,43% penalizando os mais pobres. É a quarta maior taxa do G20, grupo dos 

19 países mais ricos e um bloco com integrantes da União Europeia. 

• Não foi só a pandemia: Brasil cresceu menos que o mundo no governo Bolsonaro. 

Também não foi só́ boom de commodities: o Brasil cresceu mais que o mundo no 

governo Lula. O crescimento econômico foi baixo durante o governo Bolsonaro, 

não apenas por conta da pandemia, mas também pelo caos institucional gerado 

pelo Presidente. O Produto Interno Bruto (PIB), medida das riquezas produzidas 

por um país, teve um desempenho fraco no primeiro ano do governo Bolsonaro, 

e já estava em tendência de queda antes do início da pandemia de covid-19. 

Economistas afirmam que o baixo crescimento em 2019 pode ser em parte 

atribuído ao clima de caos institucional promovido pelo presidente. Em 2020, com 

a pandemia, o PIB entra em retração profunda, e termina o ano com queda de 

3,9%. No ano seguinte, a tendência começa a se reverter que se deveu 

principalmente ao setor de serviços, beneficiado pela ampliação da taxa de 

vacinação (que sabemos não é mérito de Bolsonaro e sim dos governadores) e a 

retomada das atividades. Contudo, o PIB já está desacelerando novamente mesmo 

com pandemia controlada. Se no segundo trimestre deste ano ele cresceu 1,2% em 

relação ao trimestre anterior, no terceiro trimestre a variação deve ser de 0,4%. As 

perspectivas para o próximo ano tampouco são boas. Ele estima que o crescimento 

será de 0,5%. 

• Governo Lula arrecadou mais do que gastou, já Bolsonaro entregou déficits em 

todos os anos do governo Lula, de 2003 a 2010, o setor público registrou superávit 

primário — ou seja, arrecadou mais do que gastou, levando em consideração 

apenas as receitas e despesas primárias (que excluem as despesas com a dívida 

pública). Já o governo Bolsonaro entregou déficits em 2019, 2020, 2021 e 2022. 
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4. Estrutura Ministerial e Principais Áreas de Atuação Programáticas no 

Governo Bolsonaro. 

A estrutura ministerial ou organizacional do poder executivo federal guarda relação 

estreita com a visão de país e com o projeto de desenvolvimento nacional das diversas 

coalizões políticas que, em contexto eleitoral democrático, se sucedem ao longo do tempo 

no poder e na condução de governos. 

Desta maneira, cabe apresentar nessa seção o estado atual da estrutura ministerial a fins 

do governo Bolsonaro, organizando os diversos ministérios e instâncias centrais do 

núcleo de governo a partir do critério acima sugerido e já utilizado de grandes áreas 

permanentes programáticas de atuação estatal, a saber: a) Governabilidade e Governança 

Institucional; b) Soberania, Defesa, Segurança e Território; c) Infraestrutura Econômica, 

Social e Urbana; d) Produção, Inovação e Proteção Ambiental; e) Proteção e Promoção 

Social, Direitos e Oportunidades. 
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4.1 Conceitos das classificações dos órgãos da estrutura interna dos Ministérios. 

 

Nome 

 

Conceito 

 

De assistência 

direta e imediata 

São aqueles responsáveis por funções de direção superior, 

assessoramento e assistência direta e imediata ao Ministro de 

Estado ou ao Presidente de autarquia ou fundação. Realizam 

estudos, pesquisas e acompanhamentos; elaboram programas e 

projetos e propõem diretrizes e estratégias. Compõem o primeiro 

escalão orgânico da estrutura dos ministérios, órgãos da 

Presidência da República, autarquias ou fundações. 

Específicos 

Também compõem o primeiro escalão orgânico da estrutura dos 

ministérios, órgãos da Presidência da República, autarquias e 

fundações. São responsáveis por competências diretamente 

relacionadas com a área de atuação do ministério, órgão da 

Presidência da República, ou com a finalidade da autarquia ou 

fundação. 

Descentralizados 

São aqueles de execução em nível local. Em se tratando de 

estruturas regimentais ou estatutos, o termo refere-se à 

descentralização física, às unidades do órgão ou entidade situados 

em município diferente do da sede. 

Órgãos 

singulares e 

colegiados 

O modelo predominante nos órgãos e entidades do Poder 

Executivo federal é o das estruturas singulares - nos quais o 

comando e a decisão, em cada nível hierárquico, é atribuição de 

uma única autoridade pública, caso dos ministérios, secretarias, 

departamentos, diretorias etc. Nesse modelo, a Alta Administração 

compõe-se das autoridades políticas da organização que 

correspondem ao dirigente maior (ministros ou presidente) e os 

titulares dos órgãos responsáveis pelos principais macroprocessos 

organizacionais, subordinados diretamente 

à maior autoridade. O processo de governança é mais simples, 

visto que a deliberação e a prestação de contas também são mais 

simplificadas e ágeis. Em síntese, são os responsáveis pelo 

cumprimento das competências institucionais. Os órgãos 

colegiados são os órgãos integrados por mais de uma autoridade, 

nos quais a decisão é tomada de forma coletiva, com o 

aproveitamento de experiências diferenciadas. Seus representantes 

podem ser originários do setor público, do setor privado ou da 

sociedade civil, segundo a natureza da representação. São 

conhecidos pelos nomes de Conselhos, Comitês, Câmaras, 

Comissões etc. 

Entidades 

vinculadas 

Autarquias, fundações, empresas púbicas e sociedades de 

economia mista. 

Fonte: Manual da Administração Pública. 
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4.2. Estruturas Organizacionais dos Ministérios do Governo Bolsonaro em 2022 por 

grandes áreas permanentes programáticas de atuação estatal 

 

4.2.1 GOVERNABILIDADE E GOVERNANÇA INSTITUCIONAL 

 

4.2.1.1 Advocacia-Geral da União (AGU) 

 

Órgãos específicos singulares da AGU 

A estrutura regimental da Advocacia-Geral da União que está vigente ao final do governo 

Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 11.174, de 16 de agosto de 2022.  A AGU é composta 

por órgãos de assessoria direta e imediata ao ministro, órgãos de direção superior, órgãos 

específicos singulares, órgão de execução (Procuradorias Regionais da União) e 

Procuradoria-Geral da Federal. 

 

FIGURA 01 - Organograma de órgãos de Direção Superior e órgãos específicos 

singulares da AGU 

 

Fonte: Decreto nº 11.174, de 16 de agosto de 2022. 

 

Os órgãos de Direção Superior têm em seu primeiro nível cinco órgãos. A Secretaria-

Geral de Consultoria não tem subdivisões. A Secretaria-Geral de Contencioso é 

subdividida em departamentos de controle difuso, controle concentrado, 

acompanhamento estratégico e assuntos federativos. A Consultoria-Geral da União tem 

em sua estrutura regimental a Subconsultoria-Geral da União, assim como Consultoria da 

União e departamentos relacionados a coordenação e orientação de órgãos jurídicos, 
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análise de atos normativos, assuntos extrajudiciais e internos, informações jurídico-

estratégicos, bem como a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração 

Pública Federal. A Corregedoria-Geral da Advocacia da União tem corregedorias 

auxiliares e a Procuradoria-Geral da União, por fim, tem a Subprocuradoria-Geral da 

União e departamentos que versam sobre a negociação, de estudos jurídicos e direito 

eleitoral; patrimônio público e probidade; e departamentos sobre o serviço público, 

questões trabalhistas e assuntos internacionais. 

Dentre os órgãos específicos singulares tem-se a Escola da Advocacia-Geral da União 

Ministro Victor Nunes Leal e a Secretaria-Geral de Administração. A Secretaria-Geral da 

Administração é subdividida em diretorias focadas em gestão de pessoas, 

desenvolvimento profissional, planejamento, orçamento, finanças e contabilidade e 

logística e gestão documental. 

 

Órgão colegiado da AGU 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado à Advocacia-Geral da 

União um órgão colegiado: Conselho Superior da Advocacia-Geral da União. 

 

4.2.1.2 Controladoria-Geral da União (CGU) 

 

Órgãos específicos singulares da CGU 

A estrutura regimental da Controladoria Geral da União que está vigente ao final do 

governo Bolsonaro é regida pelo decreto de nº 11.102, de 23 de junho de 2022. A estrutura 

do órgão, que possui status ministerial desde a sua criação em 2003 pelo governo Lula, 

reflete a finalidade do órgão, ao ser a peça central do Sistema de Controle Interno de 

Poder Executivo. 

Para além da parte regimental que tem por objetivo assessorar de forma direta e imediata 

o ministro da pasta, há cinco órgãos específicos singular: Secretaria Federal de Controle 

Interno, Ouvidoria-Geral da União, Corregederia-Geral da União, Secretaria de 

Transparência e Prevenção da Corrupção e Secretaria de Combate à corrupção. Há 

também na estrutura ministerial unidades descentralizadas (Controladorias Regionais da 

União nos Estados). 
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FIGURA 02 - Organograma de órgãos específicos singulares da CGU 

 

Fonte: Decreto de nº 11.102, de 23 de junho de 2022. 

 

A Secretaria Federal de Controle Interno é composta por diretorias de auditoria sobre 

políticas econômicas e de desenvolvimento, de políticas sociais e segurança pública, 

previdência e benefícios, políticas de infraestrutura, governança e gestão e auditoria de 

estatais. A Ouvidoria-Geral da União é dividido em duas diretorias: Diretoria de 

Supervisão e Articulação Institucional de Ouvidoria e Diretoria de Recursos de Acesso à 

Informação e Atendimento ao Cidadão. A Corregedoria-Geral da União tem em sua 

estrutura as diretorias sobre gestão do sistema de correição do Poder Executivo Federal e 

responsabilização de entes privados e agentes públicos. A Secretaria de Transparência e 

Prevenção da Corrupção contempla em sua estrutura regimental uma diretoria que trata 

de Governo Aberto, Transparência e Participação Social, além da promoção da 

integridade e informações de prevenção à corrupção. A Secretaria de Combate à 

corrupção é subdividida em três diretorias: Diretoria de Acordos de Leniência, Diretoria 

de Pesquisas e Informações Estratégicas e Diretoria de Operações Especiais. 

  

Órgãos colegiados da CGU 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado à Controladoria-Geral da 

União dois órgãos colegiados: a) Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção; e b) Comissão de Coordenação de Controle Interno. 

 

4.2.1.3 Secretaria-Geral da Presidência (SG-PR) 

 

Órgãos específicos singulares da SG-PR 

A estrutura regimental da Secretaria-Geral da Presidência que está vigente ao final do 

governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 11.144, de 21 de julho de 2022. Essa 

secretaria é composta, além dos órgãos de assessoria direta e imediata ao ministro, por 

cinco órgãos específicos singulares de primeiro nível, conforme figura abaixo. 
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FIGURA 03 - Organograma de órgãos específicos singulares da SG-PR 

 

Fonte: Decreto nº 11.144, de 21 de julho de 2022. 

 

A Secretaria Especial de Modernização do Estado subdivide-se em outras três secretarias: 

Secretaria de Monitoramento de Projetos de Modernização do Estado, Secretaria de 

Modernização da Administração Federal e Secretaria de Modernização Institucional e 

Regional. Já a Secretaria Especial de Administração tem regimentalmente ligada a ela 

diretorias que tratam de planejamento e orçamento, gestão de pessoas, recursos logísticos, 

tecnologia, engenharia e patrimônio e de apoio às residências oficiais. A subchefia de 

Assuntos Jurídicos, por sua vez, subdivide-se em nove subchefias adjuntas, tratando de 

assuntos como políticas sociais, infraestrutura, política econômica, assuntos 

institucionais, gestão pública, estudos jurídicos e consolidação normativa, bem como 

assuntos internos, de legislativo e análise de ato de pessoal. A Secretaria de Controle 

Interno tem a Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral e a Secretaria-Executiva da Comissão 

de Ética Pública. 

 

4.2.1.4 Secretaria de Governo (SGOV-PR) 

 

Órgãos específicos singulares da SGOV- PR 

A estrutura regimental da Secretaria de Governo da Presidência que está vigente ao final 

do governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 10.591, de 24 de dezembro de 2020. Essa 

secretaria é composta por órgãos de assessoria direta e imediata ao ministro e órgãos 

específicos singulares. 

  



 
 

40 
 

FIGURA 04 - Organograma de órgãos específicos singulares da SGOV-PR 

 

Fonte: Decreto nº 10.591, de 24 de dezembro de 2020. 

 

Dentre as quatro secretárias que se classificam como órgão específico singular, tem-se a 

Secretaria Especial de Assuntos Federativos, que é subdividida em dois departamentos 

que tratam sobre aperfeiçoamento do pacto federativo e de gestão intergovernamental. A 

Secretaria Especial de Relações Institucionais, além do Departamento de Relações 

Institucionais, tem em seu segundo nível departamentos sobre acompanhamento político 

e sobre orçamento impositivo. A Secretaria Especial de Articulação Social, que compõe 

o primeiro nível da Secretaria de Governo da Presidência trata de relações político-sociais 

e de relações com Organizações Internacionais e da Sociedade Civil. A Secretaria 

Especial de Assuntos Parlamentares, por fim, tem o departamento de gestão e informação 

e de acompanhamentos junto às esferas legislativas. 

 

4.2.1.5 Casa Civil (CC-PR) 

 

 

Órgãos específicos singulares da CC 

 

A estrutura regimental vigente da Casa Civil consta no Decreto nº 10.907 de 2021. 

Basicamente, sua estrutura interna é composta pelos órgãos de assistência direta, imediata 

e específicos singulares e uma entidade vinculada. 
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Figura 05: Organograma de órgãos específicos singulares da CC 

 

Fonte: Decreto nº 10.907 de 20 de novembro de 2021 

 

A Casa Civil apresenta cinco órgãos específicos singulares. A Subchefia de Análise 

Governamental possui sete subchefias adjuntas temáticas (análise governamental; análise 

legislativa; finanças públicas; gestão pública; infraestrutura; política econômica, políticas 

sociais e segurança pública e defesa). A principal atribuição dessa subchefia é assessorar 

o Ministro-Chefe no acompanhamento da formulação e na análise de mérito dos 

programas e dos projetos submetidos ao Presidente. A Subchefia de Articulação e 

Monitoramento integra quatro subchefias adjuntas (infraestrutura, gestão pública e 

segurança, políticas sociais e política econômica), e tem como principal atribuição 

assessorar o Ministro do monitoramento dos objetivos e das metas definidas como 

prioritárias pelo Presidente. A Secretaria Especial de Relações Governamentais possui 

três subsecretarias (acompanhamento da governança pública; orçamentário e financeiro 

e acesso à informação e integração governamental). Sua função é assistir o Ministro nas 

matérias orçamentárias, financeiras e de governança da administração pública federal. A 

Secretaria de Especial de Relacionamento Externo abriga três subsecretarias (temas 

econômicos; políticos-institucionais e socioambientais) e assessora o Ministro nas 

atividades relacionadas à agenda internacional. A Secretaria-executiva do Programa 

Nacional de Incentivo ao Voluntariado, não possui estruturas agregadas. Sua função é 

coordenar o programa ao qual descreve o seu nome. A entidade vinculada a Casa Civil é 

o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.  
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4.2.1.6 Ministério da Economia (ME) 

 

Órgãos específicos singulares do ME  

 

A estrutura regimental do Ministério da Economia possui 08 secretarias de órgãos 

específicos singulares, como mostra o organograma a seguir: 

 

Figura 06: Organograma de órgãos específicos singulares do ME 

 

Fonte: Decreto nº 9.745 de 8 de abril de 2019. 

 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional possui uma subprocuradoria, uma 

procuradoria-geral adjunta, uma diretoria de gestão e sete procuradorias gerais adjuntas. 

Sua principal atribuição é prestar assessoria e consultoria jurídica no âmbito do 

ministério. 

A Secretaria do Tesouro e Orçamento compõe uma estrutura complexa. São três 

departamentos (assuntos econômicos; riscos, controles e conformidade; e avaliação de 

políticas públicas). Duas Secretarias: Tesouro Nacional e Orçamento Federal, ambas 

compostas por sete subsecretarias cada, totalizando catorze subsecretarias. A principal 

atribuição desta secretaria é supervisionar às matérias referentes a moeda, crédito, 
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instituições financeiras, poupança popular, seguros privados, capitalização, previdência 

privada aberta e mercado de capitais, além da administração financeira e contabilidade 

pública, e das dívidas públicas internas e externas.  

A Secretaria Especial da Receita Federal, cuja atribuição é planejar, coordenar, 

supervisionar as atividades de administração tributária federal e aduaneira, possui uma 

subsecretaria-geral que abriga mais cinco subsecretarias referentes à arrecadação, 

fiscalização, gestão e administração aduaneira.  

A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais versa sobre a 

supervisão das matérias referentes às políticas de comércio exterior, regulamentação e 

execução de programas, aplicação dos mecanismos da defesa nacional, participação em 

negociações internacionais e formulação de diretrizes e coordenação das negociações e 

acompanhamento dos financiamentos externos. Sua estrutura está composta por três 

secretarias: a secretaria-executiva da câmara do comércio exterior (camex), que possui 

três subsecretarias de estratégia comercial, investimentos estrangeiros e de financiamento 

e comércio exterior. A segunda secretaria é a de assuntos econômicos internacionais, com 

as subsecretarias de instituições internacionais e desenvolvimento / finanças 

internacionais / desenvolvimento e mercados internacionais. Por fim a secretaria de 

comércio exterior composta por cinco subsecretarias (inteligência e estatísticas do 

comércio exterior; operações de comércio exterior; facilitação de comércio exterior e 

internacionalização; negociações internacionais e defesa comercial e interesse público.  

A Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos e Mercados, possui três diretorias 

(articulação institucional; gestão interna de riscos e controles da desestatização; 

integridade e conformidade. Além das diretorias ainda abriga mais três secretarias. A de 

desestatização e desinvestimento; de coordenação e governança das empresas estatais; e 

de coordenação e governança do patrimônio. As duas primeiras secretarias possuem três 

departamentos cada, enquanto a última possui quatro. A principal função desta secretaria 

é reordenar o papel estatal na economia, formular políticas de desmobilização e 

desinvestimento e gestão e governança corporativa das empresas estatais federais. 

A Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade supervisiona a política de 

desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia, metrologia, normalização e qualidade industrial, apoio à 

microempresa e empresa de pequeno porte. Sua estrutura é comporta por uma 

subsecretaria de supervisão e controle, duas diretorias (apoio à gestão e articulação 

institucional) e quatro secretarias. São elas: desenvolvimento da infraestrutura; 

desenvolvimento da indústria, comércio e serviços; inovação, micro e pequenas 

empresas; e acompanhamento econômico, advocacia da concorrência e da 

competitividade. A primeira secretaria possui uma diretoria e quatro subsecretarias, a 

segunda possui uma subsecretaria, a terceira abriga duas subsecretarias e um 

departamento e a terceira quatro subsecretarias.  

A Secretaria Especial da Desburocratização, Gestão e Governo Digital compete 

coordenar os sistemas de pessoal civil e da organização administrativa; administrar os 

recursos da tecnologia da informação e serviços gerais e o aperfeiçoamento técnico-

profissional dos servidores. Possui em sua estrutura três secretarias: a de gestão que abriga 

quatro departamento e uma central de compras; a de governo digital, com cinco 

departamentos referentes a segurança da informação e inteligência de dados; e a de gestão 

e desempenho pessoal composta por seis departamentos que tratam de carreiras, 

remuneração, saúde e segurança do trabalho e relações de trabalho no serviço público.  
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Por fim, a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos, cabe 

coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do Programa de Parcerias e 

Investimentos. Sua estrutura abriga uma assessoria especial e quatro secretarias, sendo 

elas: parcerias em energia, petróleo, gás e mineração; parcerias em transporte; fomento e 

apoio a parcerias de entes federativos; e apoio ao licenciamento ambiental e à 

desapropriação.  

 

Órgãos Colegiados do ME 

Além dos órgãos de assessoria e específicos singulares, o ME os seguintes órgãos 

colegiados: 

a) Conselho Monetário Nacional; 

b) Conselho Nacional de Política Fazendária; 

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; 

d) Conselho Nacional de Seguros Privados; 

e) Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência 

Privada Aberta e de Capitalização; 

f) Conselho Administrativo de Recursos Fiscais; 

g) Comitê Brasileiro de Nomenclatura; 

h) Comitê de Avaliação e Renegociação de Créditos ao Exterior - Comace; 

i) Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Federais; 

j) Comitê Gestor do Simples Nacional; 

k) Comitê de Financiamento e Garantias das Exportações; 

l) Comissão de Financiamentos Externos - Cofiex; 

m) Comissão Nacional de Cartografia - Concar; 

n) Comissão Nacional de Classificação - Concla; 

o) Conselho Nacional de Fomento e Colaboração - Confoco; 

p) Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro; 

q) Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - CZPE; 

r) Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep; 

s) Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais;  
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Entidades Vinculadas ao ME 

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Banco Central do Brasil; 

Autarquias 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 

Superintendência de Seguros Privados - Susep; 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia - Inmetro; 

Superintendência da Zona Franca de Manaus - 

Suframa; 

Casa da Moeda do Brasil; 

Empresa pública 

Serviço Federal de Processamento de Dados - 

Serpro; 

Caixa Econômica Federal; 

Empresa Gestora de Ativos - Emgea; 

Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência - Dataprev; 

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 

Garantias S.A. - ABGF;  

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social - BNDES; e  

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo – CEAGESP;   

Banco do Brasil S.A.; 
Sociedades de economia 

mista 
Banco da Amazônia S.A.; e 

Banco do Nordeste do Brasil S.A.;  

Fundação Escola Nacional de Administração Pública 

- Enap; 

Fundação  

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE; 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea; 

Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal do Poder Executivo - Funpresp-Exe. 
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4.2.1.7 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência Da República (GSI) 

 

Órgãos específicos singulares do GSI 

 

A Estrutura regimental vigente do GSI foi estabelecida pelo Decreto n° 9.668 de 2019. O 

Gabinete possui quatro órgãos específicos singulares que integram a estrutura e estão 

dispostos no organograma a seguir:  

 

Figura 07: Organograma de órgãos específicos singulares do GSI 

 

Fonte: Decreto nº 9.668 de 02 de janeiro de 2019. 

 

A Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial tem por atribuição principal a 

segurança pessoal do Presidente da República, do Vice-Presidente da República, dos 

titulares dos órgãos essenciais da Presidência e de outras autoridades. Abriga em sua 

estrutura dois departamentos, o de segurança presidencial e o de coordenação de eventos, 

viagens e cerimonial militar. A Secretaria de Coordenação de Sistemas é responsável por 

supervisionar as ações desenvolvidas no Sistema de Proteção ao Programa Nuclear 

Brasileiro e acompanhar as ações relacionadas aos assuntos espaciais. Possui dois 

departamentos: o de coordenação nuclear e o de acompanhamento de assuntos 

aeroespaciais. Já a Secretaria de Assuntos e de Defesa e Segurança Nacional assessora o 

ministro nos assuntos de interesse estratégico para o Estado e no gerenciamento de crises, 

abrigando dois departamentos: assuntos de defesa e segurança nacional e de assuntos da 

câmara de relações exteriores e defesa nacional.   

O Departamento de Segurança de Informação tem como atribuição a supervisão na 

atividade nacional de segurança da informação, que incluem a segurança cibernética, a 

gestão de incidentes cibernéticos, proteção de dados e o tratamento de informação 

sigilosas. Agência Brasileira de Inteligência, o órgão central do Sistema Brasileiro de 
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Inteligência, ainda que não esteja associada aos órgãos específicos singulares, é uma 

estrutura estratégica no Gabinete. 

 

4.2.2 PRODUÇÃO, INOVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

4.2.2.1 Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 

Órgãos específicos singulares do MMA 

A estrutura regimental do Ministério do Meio Ambiente que está vigente ao final do 

governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020. Essa pasta 

ministerial, para além dos órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro, é composta 

por cinco órgãos de primeiro nível que são enquadrados como órgãos específicos 

singulares. 

 

FIGURA 08 - Organograma de órgãos específicos singulares do MMA 

 

Fonte: Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020. 

 

A Secretaria da Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente para realização de suas 

competências possui três departamentos que versam sobre Espécies (inclusive espécies 

em extinção), Educação e Cidadania Ambiental e Patrimônio Genético. A Secretaria de 

Qualidade Ambiental também se subdivide em três departamentos: Departamento de 

Gestão de Resíduos e Qualidade do Solo, Departamento de Gestão de Qualidade do Ar e 

das Águas e Departamento de Gestão Ambiental Territorial. É sob essa secretaria que está 

a gestão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como o nome da Secretaria do Clima 

e Relações Internacionais já pressupõe, há um departamento para tratar do Clima e outro 

para tratar de Relações Internacionais. Ao departamento do clima compete coordenar a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC e Política Nacional de Combate à 

Desertificação. A Secretaria de Áreas Protegidas subdivide-se em departamento que tem 
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por intuito tratar das concessões de unidades de conservação e o departamento que 

compete a ele propor, acompanhar, analisar, elaborar e avaliar políticas, projetos e 

estratégias para a preservação das unidades de conservação. A Secretaria da Amazônia e 

Serviços Ambientais contempla um departamento que trata da conservação florestal e 

serviços ambientais e um departamento que trata da conservação, a recuperação e o uso 

sustentável de ecossistemas terrestres, dulcícolas, costeiros, marinhos e antárticos. 

 

Órgãos colegiados do MMA 

 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente nove órgãos colegiados: 

a) Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama; 

b) Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

c) Conselho de Gestão do Patrimônio Genético - CGen; 

d) Comissão Nacional de Florestas - Conaflor; 

e) Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 

f) Comissão Nacional de Combate à Desertificação - CNCD; 

g) Comitê Gestor do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios - FNRB; 

h) Comissão Executiva para o Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da 

Vegetação Nativa; e  

i) Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes 

do desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono 

Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal 

- REDD+. 

 

Entidades vinculadas ao MMA 
 

Nome da entidade Figura Jurídica 

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - Ibama; 

Autarquia 
b) Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; e 

c) Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro - JBRJ.  
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4.2.2.2 Ministério do Turismo (MTur) 

 

Órgãos específicos singulares do MTur 

A estrutura regimental do Ministério do Turismo que está vigente ao final do governo 

Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 10.359, de 20 de maio de 2020. Esse ministério é 

composto tanto por órgãos de assistência direta e imediata ao ministro quanto por órgãos 

específicos singulares. 

 

FIGURA 09 - Organograma de órgãos específicos singulares do MTur 

 

Fonte: Decreto nº 10.359, de 20 de maio de 2020. 

 

A Secretaria Nacional de Infraestrutura Turística, que possui um departamento, é 

responsável por definir diretrizes, políticas e planos para a implementação na área de 

infraestrutura turística brasileira. A Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, 

Parcerias e Concessões é subdividida em dois departamentos e é responsável pelo 

fortalecimento do modelo de gestão descentralizada do turismo e Sistema Nacional do 

Turismo, além de estabelecer diretrizes, políticas, objetivos e metas, na área do turismo, 

para ordenamento territorial, atração de investimentos, parcerias e concessões. A 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo tem em sua 

estrutura regimental três departamentos: Departamento de Qualificação do Turismo, 

Departamento de Inteligência Mercadológica e Competitiva do Turismo e Departamento 

de Marketing e Eventos.  

A Secretaria Especial de Cultura, por fim, é responsável por tudo relacionado ao políticas 

e ações governamentais da área da Cultura. Essa secretaria se subdivide em outras cinco 

secretarias: Secretaria Nacional do Audiovisual, Secretaria Nacional da Economia 

Criativa e Diversidade Cultural, Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural e Secretaria Nacional de Direitos 

Autorais e Propriedade Intelectual. 
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Órgãos colegiados do MTur 

 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério do Turismo 

seis órgãos colegiados: 

a) Conselho Nacional de Turismo; 

b) Comitê Interministerial de Facilitação Turística; 

c) Conselho Nacional de Política Cultural; 

d) Comissão Nacional de Incentivo à Cultura; e 

e) Comissão do Fundo Nacional de Cultura; e 

 

Entidades vinculadas ao MTur 
 

Nome da entidade Figura Jurídica 

a) Agência Nacional do Cinema - Ancine; 

Autarquia 
b) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - Iphan; 

c) Instituto Brasileiro de Museus - Ibram; 

d) Fundação Biblioteca Nacional - FBN; 

Fundação 
e) Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB; 

f) Fundação Cultural Palmares - FCP; e 

g) Fundação Nacional de Artes - Funarte.  

 

 

4.2.2.3 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

 

Órgãos específicos singulares do MAPA 

A estrutura vigente do MAPA está disposta no Decreto n° 10.827 de 2021. Possui oito 

órgãos específicos singulares, conforme o organograma abaixo: 
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Figura 10: Organograma dos órgãos específicos singulares do MAPA 

 

Fonte: Decreto nº 10.827 de 30 de setembro de 2021 

 

A Secretaria Especial de Assuntos Fundiários é composta por dois departamentos: 

políticas fundiárias e de supervisão e monitoramento. A principal atribuição da secretaria 

é tratar da política fundiária, sua estrutura e regularização. A Secretaria de Política 

Agrícola é responsável por formular, analisar e desenvolver estudos referentes ao sistema 

produtivo agropecuário, crédito rural, zoneamento, além de gerir o sistema de informação 

agrícola. Possui em sua estrutura quatro departamentos (Departamento de 

Comercialização e Abastecimento; Departamento de Política de Financiamento ao Setor 

Agropecuário; Departamento de Gestão de Riscos; Departamento de Análise Econômica 

e Políticas Públicas.  

A Secretaria de Defesa Agropecuária, exerce a função de instância central e superior na 

consecução dos objetivos da defesa agropecuária previstos na Lei n° 8.171 de 1991. É 

composta pelo departamento de sanidade vegetal e insumos agrícolas; departamento de 

saúde animal; departamento de inspeção de produtos de origem vegetal e animal; 

departamento de serviços técnicos; departamento de suporte e normas, e o departamento 

de gestão corporativa. A Secretaria de Aquicultura e Pesca versa sobre política nacional 

da aquicultura e pesca, além de propor e avaliar políticas e estratégias para a gestão do 

uso sustentável dos recursos pesqueiros. Sua estrutura é composta por três departamentos 

(Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Aquicultura; Departamento de 

Ordenamento e Desenvolvimento da Pesca; e o Departamento de Registro, 

Monitoramento e Fomento de Aquicultura e Pesca). A Secretaria de Agricultura Familiar 
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e Cooperativismo atua diretamente na elaboração das diretrizes de ação governamental e 

políticas públicas para a agricultura familiar. Para cumprir essa função, abriga quatro 

departamentos em sua estrutura: Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados; Departamento de Estruturação 

Produtiva; e o Departamento de Gestão do Crédito Fundiário. 

A Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável e Irrigação formula políticas 

públicas para a inovação e o desenvolvimento rural, baseadas em práticas agropecuárias 

inovadoras e sustentáveis, de forma a promover a sua integração com outras políticas 

públicas. É composta por quatro departamentos, uma comissão e um instituto, sendo eles, 

respectivamente: departamento de apoio à inovação para a agropecuária; departamento 

de desenvolvimento das cadeias produtivas; departamento de produção sustentável e 

irrigação; departamento de programas territoriais rurais; comissão executiva do plano da 

lavoura cacaueira; instituto nacional de meteorologia. A Secretaria de Comércio e 

Relações Internacionais está voltada para a política de comércio exterior agrícola e atua 

com três departamentos: departamento de negociações e análises comerciais; 

departamento de temas técnicos, sanitários e fitossanitários; e o departamento de 

promoção comercial e investimentos. Por fim o Serviço Florestal Brasileiro atua no 

desenvolvimento florestal e na gestão de programas voltados para as atividades florestais. 

É composto por três diretorias: diretoria de concessão florestal e monitoramento; diretoria 

de desenvolvimento florestal; e a diretoria de regularização ambiental;  

 

Órgãos colegiados do MAPA 

 

a) Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural; 

b) Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional; 

c) Comissão Especial de Recursos; 

d) Conselho Deliberativo da Política do Café; 

e) Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca; 

f) Conselho Nacional de Política Agrícola; 

g) Comitê Gestor do Garantia-Safra; 

h) Comitê Gestor do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar; 

i) Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável;  

j) Comitê Estratégico do Programa Nacional de Levantamento e Interpretação de Solos 

do Brasil; e 

k) Comissão de Gestão de Florestas Públicas; 
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Entidades Vinculadas ao MAPA 

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - Incra; 
Autarquia 

Companhia Nacional de Abastecimento - 

Conab; 
Empresa Pública  

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa;  

Centrais de Abastecimento de Minas 

Gerais S.A. - CeasaMinas 
Sociedade de Economia Mista 

 

  

4.2.2.4 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)  

 

Órgãos específicos singulares do MCTIC 

O Decreto nº 10.643 de 2020 estabelece a estrutura vigente do MCTIC com quatro 

secretarias que integram os órgãos específicos singulares, de acordo com o organograma 

a seguir: 

 

Figura 11: Organograma de órgãos específicos singulares do MCTI 

 

Fonte: Decreto nº 10.643 de 14 de agosto de 2020 
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A Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência tem por objetivo formular políticas e 

programas para promoção do ensino e da popularização e divulgação da ciência. Para 

isso, abriga em sua estrutura dois departamentos: articulação e comunicação e promoção 

e difusão da coerência, tecnologia e inovação.  

A Secretaria de Estruturas Financeiras e de Projetos assessora os órgãos do Ministério, 

das unidades de pesquisas e das entidades vinculadas, em nível estratégico, no 

gerenciamento, planejamento, organização, coordenação, monitoramento e avaliação de 

resultados para o aperfeiçoamento contínuo da gestão das políticas públicas relacionadas 

à ciência, tecnologia e inovação. Sua estrutura abriga o departamento de estruturas de 

projetos em ciência, tecnologia e inovação e o departamento de estruturas e viabilização 

financeira de projetos.  

A Secretaria de Pesquisa e Formação Científica coordena e acompanha as estratégias 

nacionais de ciência, tecnologia e inovação através do departamento de ciências da 

natureza e do departamento de ciências da vida e desenvolvimento humano e social. Por 

fim a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação propõe, coordena e supervisionar as 

políticas nacionais de desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e de inovação e 

é composta pelo departamento de ciência, tecnologia e inovação digital, o departamento 

de tecnologias aplicadas e o departamento de empreendedorismo inovador. 

 

Órgãos colegiados do MCTIC 

 

a) Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia; 

b) Comissão Técnica Nacional de Biossegurança; 

c) Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia; 

d) Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal; e 

e) Conselho Nacional de Informática e Automação; 

 

Entidades vinculadas do MCTIC 

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Agência Espacial Brasileira - AEB 

Autarquia Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq;  
Fundação  

Centro Nacional de Tecnologia 

Eletrônica Avançada S.A - CEITEC;  
Empresa Pública  

Financiadora de Estudos e Projetos - 

FINEP;  
Sociedade de Economia Mista 
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4.2.3 INFRAESTRUTURA ECONÔMICA, SOCIAL E URBANA 

 

4.2.3.1 Ministério da Infraestrutura (MINFRA) 

 

Órgãos Específicos singulares do MINFRA 

 

A estrutura regimental do Ministério da Infraestrutura que está vigente ao final do 

governo Bolsonaro é regida pelo decreto de nº 10.788, de 06 de setembro de 2021. A 

pasta é composta, para além daqueles órgãos que se classificam como de assessoria direta 

e imediata ao ministro, por cinco secretarias, conforme figura abaixo. 

 

FIGURA 12 - Organograma de órgãos específicos singulares do Minfra 

 

Fonte: Decreto nº 107888, de 06 de setembro de 2021. 

 

Na Secretaria nacional de aviação civil há a subdivisões em departamentos que 

contemplam investimentos na área, planejamento e gestão, políticas regulatórias e 

outorgas e patrimônio da aviação civil. Já na Secretaria Nacional de Portos e Transportes 

aquaviários, tem-se departamentos específicos para navegação e hidrovias, gestão de 

contrato de arrendamento, de gestão e modernização portuária, assim como de novas 

outorgas e políticas regulatórias. A Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, por sua 

vez, lida com assuntos relacionados ao transporte rodoviário e ferroviário, assim como 

planejamento, gestão e elaboração de projetos relacionados a transportes terrestres. A 

regulação, normatização e segurança no trânsito estão concentrados na Secretaria 

Nacional de Trânsito. A secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias, por fim, tem 

suas atribuições relacionadas a formulação e avaliação de política nacional de transportes, 

assim como ações governamentais de fomento ao desenvolvimento do Sistema Nacional 

de Viação. Dentre as competências dessa secretaria também consta mapear fontes de 

recursos e propor planos e diretrizes para captação de recurso para o subsistema 

ferroviário, rodoviário, aquaviário, portuário, aeroportuário e aeroviário. 
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Órgãos colegiados do MINFRA 

 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério da 

Infraestrutura cinco órgãos colegiados:  

a) Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM; 

b) Comissão Nacional das Autoridades nos Portos – Conaportos; 

c) Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias – Conaero; 

d) Conselho de Aviação Civil – Conac; 

e) Conselho Nacional de Trânsito – Contran. 

 

Entidades vinculadas ao MINFRA 
 

Nome da Entidade Figura Jurídica 

1. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; 

Autarquia 
2. Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; 

3. Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq; e 

4. Agência Nacional de Aviação Civil - Anac; 

1. Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; 

Empresa Pública 

2. Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero; 

3. Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL; 

4. Companhia Docas do Ceará - CDC; 

5. Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba; 

6. Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa; 

7. Companhia Docas do Pará - CDP; 

8. Companhia Docas do Rio Grande do Norte - Codern; 

9. Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ; e 

10. Autoridade Portuária de Santos S.A. 
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4.2.3.2 Ministério de Minas e Energia (MME) 

 

Órgãos específicos singulares do MME 

A estrutura regimental do Ministério de Minas e Energia que está vigente ao final do 

governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 9.675, de 2 de janeiro de 2019. A pasta é 

composta, para além daqueles órgãos que são de assessoria direta e imediata ao ministro, 

por quatro secretarias, conforme figura abaixo. Há também na estrutura regimental do 

ministério em questão um órgão descentralizado, o Escritório de Representação no Rio 

de Janeiro. 

 

FIGURA 13 - Organograma de órgãos específicos singulares do MME 

 

Fonte: Decreto nº 9.675, de 2 de janeiro de 2019. 

 

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético subdivide-se em quatro 

departamentos que envolvem o planejamento da política energética, desenvolvimento 

energético, assim como outorgas de concessões, permissões e autorizações e informações 

e estudos relacionados à pauta energética. A Secretaria de Energia Elétrica tem como 

atribuição, entre suas várias competências, a gestão e o monitoramento de desempenho 

do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como formular 

e implementar políticas e ações que assegurem a universalização do acesso à energia 

elétrica. A Secretaria de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis subdivide em quatro 

departamentos, onde um enfoca na política de exploração e produção de petróleo e gás 

natural e os demais departamentos que tem por objeto de atuação combustíveis derivados 

de petróleo, gás natural e biocombustíveis. A Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral, por fim, atua na gestão de políticas de geologia, mineração e 

transformação mineral, além do desenvolvimento sustentável na mineração e outras 

questões relacionados a geologia. 
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Entidades vinculadas ao MME 
 

Nome da entidade Figura Jurídica 

1. Agência Nacional de Mineração - ANM; 

Autarquia 
2. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis 

– ANP; 

3. Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; 

1. Companhia De Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM; 

Empresa 

Pública 

2. Empresa De Pesquisa Energética - EPE;  

3. Empresa Brasileira De Administração De Petróleo E Gás 

Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - Ppsa; E 

1. Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; 

Sociedades de 

Economia Mista 

2. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras.; 

3. Indústrias Nucleares Do Brasil S.A. - INB; E 

4. Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep. 

 

 

4.2.3.3 Ministério das Comunicações (Mcom) 

 

Órgãos específicos singulares do Mcom  

O Decreto nº 11.164 de 08 de agosto de 2022 estabelece a estrutura vigente do Ministério 

das Comunicações. Três secretarias integram os órgãos específicos singulares, como 

mostra o organograma: 

 

FIGURA 14 - Organograma de órgãos específicos singulares do MCom 

 

Fonte: Decreto nº 11.164 de 08 de agosto de 2022 
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A Secretaria de Radiofusão, juntamente com o departamento de outorga e pós outorga e 

o departamento de inovação, regulamentação e fiscalização, supervisionam as metas 

relativas aos serviços de radiodifusão, para propor e supervisionar a elaboração de estudos 

e atividades com vistas à inovação tecnológica do setor. A Secretaria de 

Telecomunicações é composta pelo departamento de política setorial; de projetos de 

infraestrutura e de investimento e inovação. Já a Secretaria Especial de Comunicação 

Social abriga em sua estrutura duas secretarias: publicidade e patrocínio e de 

comunicação institucional.  

 

Órgãos Colegiados do Mcom  

  

a) Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações - Funttel; e  

b) Conselho Gestor do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - 

Fust;  

 

Entidades Vinculadas ao Mcom  

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Agência Nacional de Telecomunicações 

- Anatel; 
Autarquia 

Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT;  Empresas Pública  

Empresa Brasil de Comunicação - EBC;  

Telecomunicações Brasileiras S.A. - 

Telebras 
Sociedade de Economia Mista 
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4.2.4 SOBERANIA, DEFESA, SEGURANÇA E TERRITÓRIO 

 

4.2.4.1 Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 

 

Órgãos específicos singulares do MDR 

 

A estrutura regimental do Ministério do Desenvolvimento Regional que está vigente ao 

final do governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 11.065, de 6 de maio de 2022. A 

pasta é composta, para além daqueles órgãos que são de assessoria direta e imediata ao 

ministro, por seis secretarias, conforme figura abaixo. Tem em sua estrutura regimental 

também quatro unidades descentralizadas, com representação nas regiões Norte, 

Nordeste, Sudeste e Sul. 

 

FIGURA 15 - Organograma de órgãos específicos singulares do MDR 

 

Fonte: Decreto nº 11.065, de 6 de maio de 2022. 

 

Dentre os órgãos específicos singulares do Ministério do Desenvolvimento Regional, está 

a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que contempla o Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e Desastres, o Departamento de Articulação e Gestão e o 

Departamento de Obras de Proteção e Defesa Civil. A Secretaria Nacional de Segurança 

Hídrica tem departamentos responsáveis pelos projetos estratégicos, obras hídricas, além 

de assuntos relacionados aos recursos hídricos e revitalização de bacias hidrográficas. A 

Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, por sua vez, 

tem departamentos que atuam em projetos de mobilidade e serviços urbanos, 

desenvolvimento e estruturação regional e urbano. A Secretaria Nacional de Habitação 

subdivide-se em três departamentos que tratam a urbanização, articulação e planejamento 

e produção habitacional. A Secretaria Nacional de Saneamento é responsável pela 
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coordenação e implementação da Política Nacional de Saneamento e outros assuntos 

relacionados a essa temática. A Secretaria de Fomento e Parcerias com o Setor Privado, 

por fim, subdivide em dois departamentos: um que tem por intuito estabelecer parcerias 

com o setor privado e elaborar critérios de sustentabilidade para execução de projetos de 

infraestrutura e assuntos relacionados a pasta, e outro departamento voltado a 

instrumentos financeiros e inovação, que trata dos recursos dos fundos regionais 

vinculados ao Ministério. 

 

Órgãos colegiados do MDR 

 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério Do 

Desenvolvimento Regional nove órgãos colegiados:  

a) Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - Conpdec; 

b) Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano - CNDU; 

c) Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social; 

d) Conselho Nacional de Recursos Hídricos; 

e) Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina 

e Juazeiro - Coaride Petrolina e Juazeiro; 

f) Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina 

- Coaride da Grande Teresina; 

g) Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal 

e Entorno - Coaride; 

h) Conselho Nacional de Irrigação; e 

i) Câmara de Políticas de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; e 

 

Entidades vinculadas ao MDR 
 

Nome da entidade Figura Jurídica 

1. Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam; 

Autarquias 

2. Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene; 

3. Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - 

Sudeco; 

4. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs; e 

5. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA; e 

1. Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco 

e do Parnaíba - Codevasf; 

Empresas Públicas 

2. Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU; e 

3. Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb. 
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4.2.4.2 Ministério da Defesa (MD) 

 

Órgãos específicos singulares do MD 

Os órgãos específicos singulares, assim como toda estrutura organizacional do Ministério 

da Defesa está estabelecida pelo Decreto nº 10.998 de 2022. São quatro secretarias, 

conforme o organograma a seguir mostra:  

 

FIGURA 16 - Organograma de órgãos específicos singulares do MD 

 

Fonte: Decreto nº 10.998 de 15 de março de 2022. 

 

A Secretaria de orçamento e Organização Institucional é composta por cinco 

departamentos: departamento de organização e legislação; departamento de 

planejamento, orçamento e finanças; departamento de administração interna; 

departamento de engenharia e serviços gerais; e departamento de tecnologia da 

informação e comunicação. A Secretaria de Produtos de Defesa, atua nas áreas que 

abrigam os seguintes departamentos: produtos de defesa; ciência, tecnologia e inovação; 

promoção comercial; e financiamentos e economia de defesa. A Secretaria de Pessoal, 

Saúde, Desporto e Projetos Sociais é composta pelo departamento de pessoal; 

departamento de saúde e assistência social; departamento de desporto militar; e o 

departamento de projetos sociais. Por fim o Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia – Sipam, tem três diretorias: diretoria operacional; diretoria 

técnica; e diretoria de administração e finanças. 
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Órgãos colegiados do MD 

 

a) Conselho Superior de Governança - Consug; e 

b) Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia - Consipam; 

 

4.2.4.3 Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

 

Órgãos específicos singulares do MJSP 

A estrutura vigente do MJSP está estabelecida no Decreto nº 11.103 de 2022 e apresenta 

nove órgãos específicos singulares: 

 

FIGURA 17 - Organograma dos órgãos específicos singulares do MJSP

 

Fonte: Decreto nº 11.103 de 24 de junho de 2022 

 

Secretaria Nacional de Justiça é composta por três departamentos: de recuperação de 

ativos e cooperação jurídica internacional; departamento de migrações; e departamento 

de promoção de políticas de justiça. A Secretaria Nacional do Consumidor integra o 

departamento de proteção e defesa do consumidor; e o departamento de projetos e de 

políticas de direitos coletivos e difusos. Já a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

e Gestão de Ativos apresenta duas diretorias: gestão de ativos; e políticas públicas e 
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articulação institucional. Na Secretaria Nacional de Segurança Pública, são três 

diretorias: diretoria de políticas de segurança pública; diretoria de gestão e integração de 

informações; e diretoria da força nacional de segurança pública. A Secretaria de Gestão 

e Ensino em Segurança Pública tem em sua composição as diretorias de Gestão; e de 

Ensino e Pesquisa. 

A Secretaria de Operações Integradas possui duas diretorias: de operações; e de 

inteligência. O Departamento Penitenciário Nacional, além de sua diretoria-executiva, 

possui a corregedoria-geral do departamento penitenciário nacional, a diretoria de 

políticas penitenciárias; diretoria do sistema penitenciário federal; e diretoria de 

inteligência penitenciária. Para a Polícia Federal, a estrutura é comporta pela diretoria-

executiva; diretoria de investigação e combate ao crime organizado e à corrupção; 

corregedoria-geral de polícia federal; diretoria de inteligência policial; diretoria técnico-

científica; diretoria de gestão de pessoal; diretoria de administração e logística policial; e 

diretoria de tecnologia da informação e inovação. Já a Polícia Rodoviária Federal abriga 

em sua estrutura a diretoria-executiva; diretoria de operações; diretoria de inteligência; 

corregedoria-geral e controle interno; diretoria de gestão de pessoas; diretoria de 

administração e logística; e diretoria de tecnologia da informação e comunicação. Por fim 

o Arquivo Nacional para fechar a composição dos órgãos específicos singulares.  

 

Órgãos colegiados do MJSP  

 

a) Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos; 

b) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual; 

c) Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas; 

d) Conselho Nacional de Arquivos; 

e) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

f) Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social; 

g) Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública; 

h) Conselho Nacional de Imigração; e 

i) Conselho Nacional de Política Indigenista; e 

 

Entidades Vinculadas ao MJSP 

 

a) Conselho Administrativo de Defesa Econômica; e 

b) Fundação Nacional do Índio.  
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4.2.4.4 Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

 

Órgãos específicos singulares do MRE  

Estabelecida pelo Decreto nº 11.024 de 2022, a estrutura do MRE não possui os órgãos 

específicos singulares dispostos como nos demais ministérios. Mas abriga secretarias que 

exercem o mesmo papel, como mostra o organograma a seguir:  

 

FIGURA 18 - Organograma dos órgãos de assessoria do MRE 

 

Fonte: Decreto nº 11.024 de 31 de março de 2022 

 

A Secretaria das Américas possui em sua estrutura quatro departamentos: de negociações 

comerciais; do caribe, américa central e do Norte; da américa do Sul; e departamento do 

Mercosul. A Secretaria de Oriente Médio, Europa e África é composta pelo departamento 

da Europa; departamento do oriente médio; e departamento da África. Já a Secretaria da 

Ásia, pacífico e Rússia possui o departamento da china, Mongólia e mecanismos 

bilaterais e regionais; departamento da índia, sul e sudeste da Ásia; departamento de 

Rússia e Ásia central; e departamento do Japão, península coreana e pacífico. A Secretaria 

de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos abriga o departamento de política 

comercial; departamento de promoção comercial e investimentos; departamento de 

política econômica, financeira e de serviços; departamento de energia e agronegócio; e 

departamento de ciência, tecnologia e propriedade intelectual. A Secretaria de Assuntos 

Multilaterais Políticos é composta pelo departamento de assuntos estratégicos, de defesa 
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e de desarmamento; departamento de organismos internacionais; departamento de 

desenvolvimento sustentável; e o departamento de direitos humanos e temas sociais. Na 

Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura estão dispostos o departamento 

consular; departamento de imigração e cooperação jurídica; Instituto Guimarães Rosa; e 

agência brasileira de cooperação. Por fim, a Secretaria de Gestão Administrativa possui 

o departamento de administração; departamento de tecnologia e gestão da informação; 

departamento do serviço exterior; e inspetoria-geral e ouvidoria do serviço exterior; 

 

Órgãos colegiados do MRE  

 

a) Conselho de Política Externa; e 

b) Comissão de Promoções;  

 

Entidade vinculada ao MRE 

 

Fundação Alexandre de Gusmão. 
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4.2.5 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DIREITOS E OPORTUNIDADES 

 

4.2.5.1 Ministério da Cidadania (MC) 

 

Órgãos específicos singulares do MC 

A estrutura regimental do Ministério da Cidadania que está vigente ao final do governo 

Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 11.023, de 31 de março de 2022. A pasta é composta, 

para além daqueles órgãos que se classificam como assessoria direta e imediata ao 

ministro, por duas secretarias, conforme figura abaixo. Ainda que a primeiro nível sejam 

duas secretarias, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social se subdivide em 

diversas secretarias e departamentos, que será descrito na sequência. 

 

FIGURA 19 - Organograma de órgãos específicos singulares do MC 

 

Fonte: Decreto nº 11.023, de 31 de março de 2022. 

 

Dentre os órgãos de assistência direta e imediata ao ministro do Ministério da Cidadania, 

está a Secretaria Nacional do Cadastro Único, que é subordinada à Secretaria-Executiva. 

Nessa secretaria há na estrutura regimental o Departamento do Cadastro Único e é a parte 

da pasta que é responsável pela gestão do Cadastro Único. No que se refere aos órgãos 

específicos singulares, há duas secretarias de primeiro nível: Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Secretaria Especial do Esporte.  

A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social é subdividida em cinco secretárias, que 

se desdobram em vários departamentos. A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

tem departamentos responsáveis pela execução orçamentária, contábil e financeiro do 

Programa Auxílio Brasil, assim como um departamento de benefícios responsável pela 

implementação da concessão dos benefícios do Programa Auxílio Brasil. Há também um 

departamento específico para o processo de acompanhamento das condicionalidades do 
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programa. Na Secretaria Nacional de Assistência Social está o departamento responsável 

pela gestão do Sistema único de Assistência Social (SUAS), assim como departamentos 

que tratam de benefícios assistenciais, proteção social básica e especial e que gerencia o 

Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social. A Secretaria de 

Inclusão Social e Produtiva, que é outro órgão específico singular vinculado à Secretaria 

Especial de Desenvolvimento Social, é encarregada de todas as etapas de políticas 

públicas relacionadas a inclusão social e produtiva, assim como o desenvolvimento 

produtivo e incentivo ao empreendedorismo de famílias em situação de vulnerabilidade 

social. É nessa secretaria que se encontra também a competência de planejamento e 

implementação da Política nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No 

Departamento de Fomento à Inclusão Social e Produtiva Rural, dentre várias 

competências, está a proposição de diretrizes para o Programa Cisternas e o Programa 

Fomento Rural. Já o departamento de Compras Públicas para Inclusão Social e Produtiva 

Rural está a promoção de apoio à produção, comercialização e à distribuição de alimentos 

dos agricultores familiares. Nessa Secretaria tem também os departamentos responsáveis 

pela Estruturação de Equipamentos Públicos e pela inclusão produtiva urbana.  

Também vinculada à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, tem-se Secretaria 

Nacional de Atenção à Primeira Infância, responsável pela atuação estatal em projetos, 

programas e ações voltadas à atenção da primeira infância. A Secretaria Nacional de 

Cuidados e Prevenção às Drogas, por fim, também subordinada à Secretaria Especial de 

Desenvolvimento Social, subdivide em três departamentos: Departamento de Articulação 

e Projetos Estratégicos, Departamento de Prevenção, Cuidados e Reinserção Social e 

Departamento de Planejamento e Avaliação. 

A atuação estatal na pauta de esportes integra o Ministério da Cidadania. A Secretaria 

Especial do Esporte, órgão específico singular de primeiro nível, contempla a Secretaria 

Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, a Secretaria de Esporte de Alto rendimento, 

a Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, a Secretaria Nacional 

de Paradesporto, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e a Secretaria Nacional 

de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. 

 

Órgãos colegiados do MC 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério da Cidadania 

cinco órgãos colegiados:  

a) Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS; 

b) Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza; 

c) Conselho de Articulação de Programas Sociais; 

d) Conselho Nacional do Esporte - CNE; e 

e) Conselho Nacional de Economia Solidária. 
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4.2.5.2 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

 

Órgãos específicos singulares do MMFDH 

A estrutura regimental do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que 

está vigente ao final do governo Bolsonaro é regida pelo Decreto nº 10.883, de 6 de 

dezembro de 2021. A pasta é composta, para além daqueles órgãos que são de assessoria 

direta e imediata ao ministro, por oito secretarias, conforme figura abaixo. 

 

FIGURA 20 - Organograma de órgãos específicos singulares do MMFDH 

 

Fonte: Decreto nº 10.883, de 6 de dezembro de 2021. 

 

A Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres é formada por três departamentos 

que tratam do enfrentamento à violência contra a mulher, sobre ações governamentais 

voltadas para a autonomia econômica e relações sociais das mulheres, além da promoção 

da dignidade do segmento em questão. A Secretaria Nacional da Família, por sua vez, 

trata da formação, desenvolvimento e fortalecimento da Família, Equilíbrio Trabalho-

Família e um Departamento de Desafios Sociais no seio familiar. A pauta da Criança e 

do Adolescente está prevista na estrutura regimental do Ministério da Cidadania na 

Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com dois departamentos 

que focam na promoção e fortalecimento de direitos e no enfrentamento de violações de 

direitos de crianças e adolescentes. Há também a Secretaria Nacional da Juventude, 

responsável por todas as políticas voltada para esse segmento. Cabe a essa secretaria 

também a gestão compartilhada do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). 

Já a Secretaria Nacional de Proteção Global atua na defesa global dos Direitos Humanos. 
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Há um departamento específico para a proteção de Direitos de Minorias Sociais e 

População em situação de risco, tais como LGBT e pessoas em situação de rua. A 

promoção de igualdade étnico-racial é atribuição da Secretaria Nacional de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial. Está sob jurisdição do Ministério da Cidadania também a 

competência para tratar de políticas públicas voltadas para pessoa com deficiência e 

políticas públicas voltadas para a promoção e defesa de direitos da pessoa idosa. 

 

Órgãos colegiados do MMFDH 

Além dos órgãos de assessoria e específicos, tem-se vinculado ao Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos onze órgãos colegiados:  

a) Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial; 

b) Conselho Nacional dos Direitos Humanos; 

c) Conselho Nacional de Combate à Discriminação; 

d) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

e) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

f) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa; 

g) Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; 

h) Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura; 

i) Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

j) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; 

k) Conselho Nacional da Juventude. 
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4.2.5.3 Ministério da Educação (MEC) 

 

5.3.1 Órgãos específicos singulares do MEC 

O Decreto n° 10.195 de 2019 estabelece cinco secretarias para os órgãos específicos 

singulares:  

 

FIGURA 21 – Organograma dos órgãos específicos singulares do MEC 

 

Fonte: Decreto n° 10.195 de 30 de dezembro de 2019 

 

A Secretaria de Educação Básica, que visa promover a qualidade da educação básica em 

todas as suas etapas e modalidades, conta com quatro diretorias: políticas e diretrizes da 

educação básica; formação docente e valorização de profissionais da educação; de 

articulação e apoio às redes de educação básica; e de políticas para escolas cívico-

militares. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica atua nas ações para o 

desenvolvimento da educação profissional e tecnológica e possui três diretorias em sua 

estrutura: diretoria de desenvolvimento da rede federal de educação profissional, 

científica e tecnológica; diretoria de políticas e regulação da educação profissional e 

tecnológica; e diretoria de articulação e fortalecimento da educação profissional e 

tecnológica. A Secretaria de Educação Superior tem por atribuição o foco na 

implementação da política nacional de educação superior. Para isso é composta por três 

diretorias: de políticas e programas de educação superior; desenvolvimento da rede de 

instituições federais de educação superior; e desenvolvimento da educação em saúde.  

À Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior compete coordenar o 

processo de formulação de políticas para a regulação e a supervisão da educação superior, 

em consonância com as metas do PNE. Possui três diretorias: política regulatória; 

supervisão da educação superior; e regulação da educação superior. Já a Secretaria de 

Alfabetização compete implementar a Política Nacional de Alfabetização e possui duas 
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diretorias: alfabetização baseada em evidências; e de políticas de alfabetização. Por fim 

a Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação tem por atribuição planejar e 

coordenar, em articulação com os sistemas de ensino e demais agentes, a implementação 

de políticas para a educação do campo, a educação especial, a educação bilíngue de surdos 

e a educação escolar indígena e quilombola. Sua estrutura conta com três diretorias: de 

educação especial; de políticas de educação bilíngue de surdos; e de modalidades 

especializadas de educação e tradições culturais brasileiras; 

 

Órgão colegiado do MEC   

Conselho Nacional de Educação  

 

Entidades Vinculadas ao MEC 

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Celso Suckow da Fonseca - Cefet-RJ; 

Centros Federais de 

Educação Tecnológica 

e de Minas Gerais; 

Colégio Pedro II 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Capes; 

Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre; 

Fundação Joaquim Nabuco; 

do Amazonas; Fundações 

Universidades e de Brasília; 

1. do ABC; 2. do Acre; 3. do Amapá; 4. da Grande 

Dourados; 5. do Maranhão; 6. de Mato Grosso; 7. de Mato 

Grosso do Sul; 8. de Ouro Preto; 9. de Pelotas; 10. do Piauí; 

11. do Rio Grande; 12. de Rondônia; 13. de Roraima; 14. de 

São Carlos; 15. de São João del-Rei; 16. de Sergipe; 17. do 

Tocantins; 18. do Vale do São Francisco; 19. de Viçosa; 20. 

do Pampa; 21. do Estado do Rio de Janeiro; e 22. de 

Uberlândia; 
Fundações 

Universidades 

Federais 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP 
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1. do Acre; 2. de Alagoas; 3. do Amapá; 4. do Amazonas; 5. 

da Bahia; 6. Baiano; 7. de Brasília; 8. do Ceará; 9. do 

Espírito Santo; 10. de Goiás; 11. Goiano; 12. do Maranhão; 

13. de Minas Gerais; 14. do Norte de Minas Gerais; 15. do 

Sudeste de Minas Gerais; 16. do Sul de Minas Gerais; 17. do 

Triângulo Mineiro; 18. de Mato Grosso; 19. de Mato Grosso 

do Sul; 20. do Pará; 21. da Paraíba; 22. de Pernambuco; 23. 

do Sertão Pernambucano; 24. do Piauí; 25. do Paraná; 26. do 

Rio de Janeiro; 27. Fluminense; 28. do Rio Grande do Norte; 

29. do Rio Grande do Sul; 30. Farroupilha; 31. Sul-rio-

grandense; 32. de Rondônia; 33. de Roraima; 34. de Santa 

Catarina; 35. Catarinense; 36. de São Paulo; 37. de Sergipe; 

e 38. de Tocantins; 

Institutos Federais  

1. de Alagoas; 2. de Alfenas; 3. da Bahia; 4. de Campina 

Grande; 5. do Ceará; 6. do Espírito Santo; 7. Fluminense; 8. 

de Goiás; 9. de Itajubá; 10. de Juiz de Fora; 11. de Lavras; 

12. de Minas Gerais; 13. de Pernambuco; 14. de Santa 

Catarina; 15. de Santa Maria; 16. de São Paulo; 17. do Pará; 

18. da Paraíba; 19. do Paraná; 20. do Recôncavo da Bahia; 

21. do Rio Grande do Norte; 22. do Rio Grande do Sul; 23. 

do Rio de Janeiro; 24. Rural da Amazônia; 25. Rural de 

Pernambuco; 26. Rural do Rio de Janeiro; 27. Rural do 

Semiárido; 28. do Triângulo Mineiro; 29. dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri; 30. da Fronteira Sul; 31. da 

Integração Latino-Americana; 32. do Oeste do Pará; 33. do 

Cariri; 34. do Sul e Sudeste do Pará; 35. do Oeste da Bahia; 

36. do Sul da Bahia; 37. do Agreste de Pernambuco; 38. do 

Delta do Parnaíba; 39. de Catalão; 40. de Jataí; e 41. de 

Rondonópolis; 42. do Norte do Tocantins; 

Universidades 

Federais 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira; 
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4.2.5.4 Ministério da Saúde (MS) 

 

Órgãos específicos singulares do MS 

A estrutura vigente do Ministério da Saúde, estabelecida pelo Decreto n° 11.098 de 

2022, apresenta seis secretarias de órgãos específicos singulares. 

 

FIGURA 22 – Organograma dos órgãos específicos singulares do MS 

 

Fonte: Decreto n° 11.098 de 20 de junho de 2022 

 

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde, voltada para a supervisão e avaliação da 

implementação da Política Nacional de Atenção Primária à Saúde, possui quatro 

departamentos: de Saúde da Família; dos Ciclos da Vida; de Promoção da Saúde; e de 

Saúde Materno Infantil. A Secretaria de Atenção Especializada à Saúde participa da 

formulação e da implementação da política de atenção especializada à saúde, observados 

os princípios e as diretrizes do SUS. Possui os seguintes departamentos: de atenção 

hospitalar, domiciliar e de urgência; de certificação de entidades beneficentes de 

assistência social em saúde; de atenção especializada e temática; de regulação assistencial 

e controle; instituto nacional de cardiologia; instituto nacional de traumatologia e 

ortopedia; e instituto nacional de câncer; 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde compete 

formular, coordenar e implementar políticas de fomento, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação na área da saúde. Sua estrutura possui o departamento do complexo industrial e 

inovação em saúde; de assistência farmacêutica e insumos estratégicos; de ciência e 

tecnologia; e de gestão e incorporação de tecnologias em saúde; 

A Secretaria de Vigilância em Saúde coordena a gestão do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde e conta com seis departamentos: de imunização e doenças 

transmissíveis; de análise epidemiológica e vigilância de doenças não transmissíveis; de 
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articulação estratégica de vigilância em saúde; de doenças de condições crônicas e 

infecções sexualmente transmissíveis; de vigilância em saúde ambiental e saúde do 

trabalhador; e de emergências em saúde pública. Já a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena compete planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar a 

implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, 

observados os princípios e as diretrizes do SUS. Possui em sua estrutura dois 

departamentos: de atenção primária à saúde indígena; de projetos e determinantes 

ambientais da saúde indígena; e os distritos sanitários especiais indígenas. A Secretaria 

de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde tem por atribuição ordenar a formação de 

recursos humanos na área da saúde e possui dois departamentos em sua estrutura: de 

gestão da educação na saúde; e de gestão de recursos humanos em saúde. 

 

Órgãos colegiados do MS 

 

a) Conselho Nacional de Saúde; 

b) Conselho de Saúde Suplementar; e 

c) Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde; 

 

Entidades vinculadas ao MS  

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

- Anvisa; 
Autarquia 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 

- ANS; 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa; 
Fundação Pública 

Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz; 

Empresa Brasileira de Hemoderivados e 

Biotecnologia - Hemobrás;  
Empresa pública 

Hospital Nossa Senhora da Conceição 

S.A. 
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4.2.5.5 Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) 

 

Órgãos específicos singulares do MTP 

Para os órgãos específicos singulares, o Decreto n° 11.068 de 2022 estabelece duas 

estruturas: 

 

FIGURA 23 - Organograma dos órgãos específicos singulares do MTP 

 

Fonte: Decreto n° 11.068 de 10 de maio de 2022 

 

A Secretaria de Trabalho tem por atribuição a formulação e a supervisão das políticas 

públicas para a modernização das relações de trabalho, emprego, geração de renda e 

estímulo ao desenvolvimento do mercado de trabalho. Para executar essas funções, possui 

seis subsecretarias: inspeção do trabalho; políticas públicas de trabalho; relações do 

trabalho; estudos e estatísticas do trabalho; e capital humano. Já a Secretaria de 

Previdência tem a função de acompanhar as políticas de Previdência Social e abriga em 

sua estrutura quatro subsecretarias: do regime geral de previdência social; dos regimes 

próprios de previdência social; do regime de previdência complementar; e da perícia 

médica federal. 

 

Órgãos colegiados do MTP 

 

a) Conselho Nacional de Previdência Social; 

b) Conselho Nacional de Previdência Complementar; 

c) Câmara de Recursos da Previdência Complementar; 

d) Conselho de Recursos da Previdência Social; 

e) Conselho Nacional do Trabalho; 

f) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

g) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador;  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095504/alinea-a-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095501/alinea-b-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095499/alinea-c-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095497/alinea-d-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095495/alinea-e-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095493/alinea-f-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/566095491/alinea-g-do-inciso-iv-do-artigo-2-do-decreto-n-11068-de-10-de-maio-de-2022
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/773841355/lei-de-criacao-do-fundo-de-amparo-ao-trabalhador-lei-7998-90
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Entidades vinculadas ao MTP  

 

Nome da entidade Figura Jurídica 

Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS; 
Autarquia 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar - Previc;  

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho - 

Fundacentro. 

Fundação 

 

 

5. Carreiras Públicas e Principais Propostas de Reestruturação em Curso. 

Diante do exposto, do ponto de vista das carreiras públicas, a partir de uma proposta 

inicial sugerida em Cardoso Jr. et al (2022) – Carreiras Públicas e Desenvolvimento: 

uma proposta para superar o anacronismo dos conceitos e modernizar o Estado (Ipea, 

2022, no prelo) – intenta-se agora avançar rumo a detalhamentos estratégicos e 

operacionais relativamente aos agrupamentos que ali no texto citado correlacionam 

“áreas permanentes de atuação governamental” em nível federal e “carreiras estratégicas 

finalísticas” e “carreiras estruturantes transversais” da administração pública federal 

brasileira. 

Para a primeira etapa, objetivou-se descrever informações sobre a configuração atual 

(quantitativos e tipificação) de cargos e carreiras públicas, cargos comissionados e 

propostas existentes ou em elaboração com objetivo de reestruturação organizacional 

interna dos órgãos públicos, utilizando-se, para tanto, de dados secundários. 

A busca por documentos, banco de dados, propostas de reestruturação e demais 

informações sobre carreiras públicas foi realizada por meio de carta convite para os 

principais órgãos, associações e sindicatos de servidores, bem como, secretarias e 

coordenações de planejamento, orçamento e administração públicas federais (SPOAs). 

Os contatos foram realizados por correio eletrônico (e-mail), contato telefônico e 

mensagens de texto via aplicativo Whatsapp entre os dias 15 de agosto e 23 de setembro 

de 2022. Assim, obtivemos 16 retornos das organizações, sendo encaminhados 

documentos com estruturas atuais e/ou propostas de reestruturação existentes. 

A seguir são apresentados nos quadros 3 e 4 quais órgãos, entidades, associações e 

sindicatos participaram da referida coleta de dados. 
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Quadro 3: Participação de órgãos governamentais na pesquisa. 

Órgãos Áreas / Cargos 
Estrutura 

Atual 
Propostas 

Ministério de Minas e Energia - 

MME 

Subsecretário de Planejamento, 

Orçamento e Administração 
OK - 

Ministério do Meio Ambiente - 

MMA 

Subsecretário de Planejamento, 

Orçamento e Administração 
- - 

Ministério da Infraestrutura 
Subsecretário de Planejamento, 

Orçamento e Administração 
- - 

Ministério do Turismo - Mtur 
Subsecretário de Planejamento, 

Orçamento e Administração 
- - 

Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento - MAPA 

Diretor do Departamento de 

Administração 
OK - 

Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos 

Subsecretário de Orçamento e 

Administração 
- - 

Ministério da Defesa 
Coordenadora-Geral de Direito 

Administrativo e Militar 
- - 

Ministério da Economia 

Chefe da Assessoria Técnica e 

Administrativa - Ministério da 

Economia 

- - 

Ministério da Justiça e Segurança 

Pública 

Subsecretário de Administração - 

Ministério da Justiça e Segurança 

Pública 

- - 

Casa Civil da Presidência da 

República 

Coordenadora-Geral de Assuntos 

Administrativos - Casa Civil da 

Presidência da República 

- - 

Ministério das Comunicações - MC 

Subsecretário de Orçamento e 

Administração - Ministério das 

Comunicações - MC 

- - 

Ministério da Educação - MEC 

Subsecretária de Assuntos 

Administrativos - Ministério da 

Educação - MEC 

- - 

Ministério do Trabalho e 

Previdência 

Subsecretário de Assuntos 

Corporativos - Ministério do 

Trabalho e Previdência 

- - 

Controladoria-Geral da União - 

CGU 

Coordenador-Geral de Matéria de 

Transparência e Administrativa - 

Controladoria-Geral da União - 

CGU 

- - 

Ministério da Saúde - MS 

Subsecretário de Assuntos 

Administrativos - Ministério da 

Saúde - MS 

- - 

Ministério da Cidadania 

Subsecretário de Assuntos 

Administrativos - Ministério da 

Cidadania 

- OK 

Advocacia-Geral da União - AGU 
Coordenador-Geral de Estratégia, 

Governança e Inovação 
- - 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações - MCTI 

Diretor do Departamento de 

Governança Institucional 
- - 

Ministério das Comunicações - 

MCOM 

Coordenador Geral de Planejamento 

e Gestão Estratégica 
- - 

Ministério da Defesa 
Coordenador Geral de Gestão de 

Pessoas 
- - 

Ministério da Educação - MEC 
Coordenadora-Geral de Gestão de 

Pessoas 
- - 
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Ministério da Economia 

Coordenador-Geral de Planejamento 

Estratégico Institucional e Estrutura 

Regimental 

- - 

Ministério da Justiça 
Subsecretário de Planejamento e 

Orçamento 
- - 

Ministério da Saúde 

Coordenadora-Geral de Inovação de 

Processos e de Estruturas 

Organizacionais - CODIP 

- - 

Controladoria-Geral da União - 

CGU 

Coordenador-Geral de Integração e 

Desenvolvimento Institucional 
- - 

Ministério das Relações Exteriores - 

Itamaraty 

Diretor do Departamento de 

Administração 
- - 

Ministério de Minas e Energia - 

MME 

Coordenador-Geral de Planejamento 

Estratégico, Supervisão e Avaliação 

da Gestão 

- - 

Ministério do Meio Ambiente - 

MMA 
Diretor de Gestão Estratégica - - 

Ministério do Turismo Subsecretário de Gestão Estratégica - - 

Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos - MDH 

Diretor de Planejamento e Gestão 

Estratégica 
- - 

Ministério da Infraestrutura 
Coordenadora Geral de Gestão 

Estratégica 
- - 

Banco Central Diretora de Administração OK - 

Polícia Federal   OK OK 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP 

  
OK OK 

ICMBio / IBAMA   OK - 

FIOCRUZ - Fundação Oswaldo 

Cruz 
  - OK 

Legenda: “-” não apresentaram as informações; “OK” apresentaram informações. 

 

Quadro 4: Participação de sindicatos e associações na pesquisa. 

Entidades / Associações 
Estrutura 

Atual 
Propostas 

AACE – Associação dos Analistas de Comércio Exterior - - 

ABC – Associação Brasileira de Criminalística - - 

ADB – Associação dos Diplomatas Brasileiros - - 

ADPF – Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - - 

AFIPEA SINDICAL – Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
- OK 

ANADEF – Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

Federais 
- - 

ANADEP – Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - - 

ANAFE – Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - OK 
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ANAPE – Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito 

Federal 
- - 

ANESP – Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e 

Gestão Governamental 
- - 

ANFFA SINDICAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais 

Agropecuários 
- - 

ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil 
- - 

ANPM – Associação Nacional dos Procuradores Municipais - - 

ANPPREV - Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos 

Federais 
- - 

ANPR – Associação Nacional dos Procuradores da República - - 

APCF – Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais do 

Departamento de Polícia Federal 
- - 

ASCT - Associação Nacional dos Servidores do MCTI - OK 

ASSECOR – Associação Nacional dos Servidores da Carreira de 

Planejamento e Orçamento 
- - 

ASSIBGE - Sindicato Nacional do IBGE - OK 

ASCEMA Nacional – Associação dos Servidores do IBAMA - OK 

AUDITAR – União dos Auditores Federais de Controle Externo - - 

CONAMP – Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - - 

FEBRAFITE – Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 

Estaduais 
- - 

FENADEPOL – Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal - - 

FENAFIM – Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 

Municipais 
- - 

FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - - 

FENAUD – Federação Nacional de Auditores de Controle Interno Público - - 

INTELIS – União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN - OK 

SINAGÊNCIAS - Sindicato Nacional dos Servidores das Agências 

Nacionais de Regulação 
- - 

SINAIT – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - - 

SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central - - 

SINDCVM – Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos nos 

Entes de Promoção e Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários 
- OK 

SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil 
- - 

SINDILEGIS – Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do 

TCU 
- - 

SINDPFA – Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários - OK 
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SINDSUSEP – Sindicato Nacional dos Servidores da Superintendência de 

Seguros Privados 
- - 

SINPROFAZ – Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional - - 

UNACON SINDICAL – Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de 

Finanças e Controle 
- - 

UNAFISCO NACIONAL – Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 

Receita Federal do Brasil 
- - 

Legenda: “-” não apresentaram as informações; “OK” apresentaram informações. 

 

A seguir, nos quadros 5 e 6, observamos os resumos dos documentos enviados pelas 

organizações participantes. No quadro 5, são demonstradas as devolutivas quanto à 

estrutura atual dos órgãos, os conteúdos referem-se a decretos oficiais de aprovação de 

regimentos internos, quadro de funcionários ativos, pensionistas e aposentados, assim 

como, cargos vagos e quantitativo de militares em cargos.   

 

Quadro 5: Estruturas Organizacionais, Poder Executivo Federal. Brasil 2022. 

Órgãos Conteúdo 

Ministério de Minas e Energia - MME 

Decreto n. 8.871, de 6 de outubro de 2016, e o 

Regimento Interno foi aprovado pela Portaria n. 

108, de 14 de março de 2017, ambos publicados 

em DOU. 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA 

Quadro de funcionários ativos, pensionistas e 

aposentados. 

Banco Central 

Informações de quantitativo, localizações, 

servidores por carreira interna. Cargos vagos 

atualizados em julho /22. Informações no link 

sobre a composição dos cargos 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/carrei

ra 

Polícia Federal 

Documento com o efetivo atual, informando 

quantitativo na Polícia Federal entre cargos e 

agentes administrativos.  

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP 

Quadro de carreiras por nível (vagos e 

ocupados) e lotação dos servidores; 

organograma constitutivo; cargos, funções e 

realocações de servidores. 

ICMBio / IBAMA 

Relação de cargos no Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade. Compilado de 

quantitativo de Militares em cargos no Instituto 

Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade. Quadro de cargos 

comissionados na área ambiental. 

 

Na tabela 4 são demonstradas as propostas de reestruturação e fortalecimento das 

instituições apresentadas pelas entidades, órgãos e associações. As propostas em curso 
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versam, principalmente, sobre as áreas que sofreram redução ministerial, conforme 

apresentado por este relatório, no campo das políticas públicas de Proteção Social, 

Direitos e Oportunidades e, também, englobando as áreas de Produção, Inovação e 

Proteção Ambiental e Governabilidade Política e Governança Institucional. A tabela 

contempla, além de propostas, cartas direcionadas aos candidatos à Presidência da 

República nas Eleições 2022, pontuando aspectos de fortalecimento, reestrutura e revisão 

das carreiras e áreas como um todo. 

 

Quadro 6: Propostas de Reestruturação Organizacional, Poder Executivo Federal. 

Órgãos 

Governo 
Conteúdo Geral 

Aborda as 

carreiras? 

* 

Enquadramento 

Temático 

Ministério da 

Cidadania 

Descrição sobre reestrutura. Sugestão de 

manter / retirar / retornar secretarias que 

compõem o ministério. Sugestão de proposta 

de reestruturação de carreira. Tópicos. 

Sim 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Polícia Federal 

Minuta que Altera a Lei no 9.266, de 15 de 

março de 1996, para dispor sobre a 

reestruturação da Carreira Policial Federal, e 

dá outras providências. Engloba salários e 

estrutura de cargos na PF. 

Sim 

Soberania, Defesa, 

Segurança e 

Território 

Instituto 

Nacional de 

Estudos e 

Pesquisas 

Educacionais 

Anísio Teixeira 

- INEP 

Projeto de Lei Orgânica do INEP que o 

transforma em autarquia sob regime especial, 

revoga a Lei 9.448 de 14 de março de 1997 e 

determinados dispositivos da Lei 11.357, de 

19 de outubro de 2006 e dá outras 

providências. 

Sim 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Ascema 

Nacional 

O documento pretende reunir informações 

capazes de fornecer uma imagem de como os 

órgãos ambientais federais Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

(ICMBIO) e Serviço Florestal Brasileiro 

(SFB), se encontram ao final do atual 

governo, assim como um cenário da Carreira 

de Especialista em Meio Ambiente e 

PECMA, que atende aos 4 órgãos 

mencionados. Ao final são sugeridas ações 

imediatas de curto prazo. 

Sim 
Produção, Inovação e 

Proteção Ambiental 
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FIOCRUZ - 

Fundação 

Oswaldo Cruz 

Carta destinada aos candidatos a presidência 

contendo proposta de fortalecimento da 

organização propondo o desenvolvimento 

sustentável com equidade, saúde e 

democracia. 

Não 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

Sindicatos e 

Associações 
Conteúdo Geral 

Aborda as 

carreiras? 

* 

Enquadramento 

Temático 

ANAFE – 

Associação 

Nacional dos 

Advogados 

Públicos 

Federais 

Proposta da Anafe para os desafios 2023-

2026: 1) A (re)construção da rede de proteção 

social e da capacidade do Estado de ser 

indutor do desenvolvimento sustentável e da 

redução das desigualdades, e 2) O 

aprimoramento da governança da 

Administração Pública e das instituições de 

Estado, de modo a combater e prevenir o 

clientelismo, a corrupção e a captura das 

estruturas e poderes estatais por interesses 

privados. 

Não 

Governabilidade 

Política e Governança 

Institucional 

ASCT - 

Associação 

Nacional dos 

Servidores do 

MCTI 

Proposta de refundação do Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Não possui 

informações detalhadas de sugestões de 

refundação. 

Sim 
Produção, Inovação e 

Proteção Ambiental 

ASSIBGE - 

Sindicato 

Nacional do 

IBGE 

Carta destinada aos candidatos à presidência 

contendo 8 pontos que envolve composição 

de efetivo, autonomia, orçamento, 

valorização e fortalecimento da instituição. 

Sim 

Governabilidade 

Política e Governança 

Institucional 

INTELIS – 

União dos 

Profissionais de 

Inteligência de 

Estado da ABIN 

Manifesto Público – Profissionais de 

Inteligência cobram recomposição salarial e 

reestruturação da carreira 

Sim 

Governabilidade 

Política e Governança 

Institucional 

SINDCVM – 

Sindicato 

Nacional dos 

Servidores 

Federais 

Autárquicos nos 

Entes de 

Promoção e 

Fiscalização do 

Mercado de 

Valores 

Mobiliários 

Os superintendentes da CVM demandam 

reajuste e o alinhamento das carreiras que 

compõem o Núcleo Financeiro do Governo 

Federal, composto pela CVM, o Banco 

Central e a Susep (Superintendência de 

Seguros Privados).  

Sim 

Governabilidade 

Política e Governança 

Institucional 
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SINDPFA – 

Sindicato 

Nacional dos 

Peritos Federais 

Agrários 

Proposta de reestruturação. Visando a criação 

de um sistema de governança até a revisão da 

legislação e consolidação de um novo código 

agrário brasileiro 

Sim 

Proteção Social, 

Direitos e 

Oportunidades 

AFIPEA – 

Associação dos 

Funcionários do 

IPEA 

Manifesto para o IPEA rumo aos 60 anos em 

defesa do seu fortalecimento institucional 
Sim 

Governabilidade 

Política e Governança 

Institucional 

* Carreiras foram citadas em algum nível nas propostas apresentadas. 

 

Como se vê pelos quadros acima, já há diagnósticos e propostas por parte tanto de alguns 

órgãos governamentais como de entidades sindicais e associações para o tema da 

reestruturação/reorganização ministerial como também para o tema das respectivas 

carreiras públicas. 

Em relação às carreiras, apresentamos no quadro 7 uma primeira tentativa de explicitação 

e aglutinação das mesmas, tendo por base a atual estrutura de cargos e carreiras da 

administração pública federal, das áreas programáticas de atuação estatal, que se constitui 

no critério fundamental para derivação das carreiras estratégicas-finalísticas e daquelas 

transversais-estruturantes, ambas conectadas à ideia de Estado necessário ao 

desenvolvimento nacional sustentável dos pontos de vista ambiental, produtivo e 

humano. 

 

Quadro 7: Exemplo de Agrupamentos em Carreiras Estratégicas Finalísticas e Carreiras 

Transversais Estruturantes a partir da estrutura atual de cargos e carreiras do poder executivo 

federal. 

ÁREAS ESTRATÉGICAS 

FINALÍSTICAS 

Exemplo de Agrupamentos de CARREIRAS 

ESTRATÉGICAS FINALÍSTICAS a partir da Estrutura 

de Planos de Cargos e Carreiras do Poder Executivo 

Federal 

Soberania, Defesa, Segurança e 

Território 
Soberania, Defesa, Segurança e Território 

1. Relações Exteriores 
Diplomata - MRE; Oficiais e Assistentes de Chancelaria - 

MRE;  

2. Defesa Nacional 
Militares FFAA; Especialistas e Técnicos Civis em Questões 

Militares; Especialistas e Técnicos em Saúde do HFA;  

3. Justiça e Segurança Pública 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas; Especialistas e Técnicos da Polícia Federal - DPF; 

Especialistas e Técnicos em Execução Penal; 

4. Desenvolvimento Regional (Minas 

e Território) 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas; Especialistas e Técnicos em Atividades e Regulação 

da Mineração - ANM; Especialistas e Técnicos em Geologia e 

Geofísica do Petróleo - ANP; Especialistas e Técnicos da 

SUFRAMA;  
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Infraestrutura Econômica, Social e 

Urbana 
Infraestrutura Econômica, Social e Urbana 

5. Energia 

Especialistas e Técnicos em Regulação de Serviços Públicos de 

Energia - ANEEL; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas;  

6. Transportes 

Especialistas e Técnicos do DNIT; Especialistas e Técnicos em 

Regulação da Aviação Civil - ANAC; Serviços de Transportes 

Aquaviários - ANTAQ; Transportes Terrestres - ANTT; 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

7. Comunicações 

Especialistas e Técnicos em Regulação de Serviços Públicos de 

Telecomunicações - ANATEL; Especialistas e Técnicos de 

Planejamento e Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão 

Governamental e Políticas Públicas;  

8. Cidades (Mobilidade, Moradia, 

Saneamento) 

Especialistas e Técnicos em Infraestrutura; Especialistas e 

Técnicos em Regulação - transversal; Especialistas e Técnicos 

de Planejamento e Orçamento; Especialistas e Técnicos em 

Gestão Governamental e Políticas Públicas;  

Produção, Inovação e Proteção 

Ambiental 
Produção, Inovação e Proteção Ambiental 

9. Ciência, Tecnologia e Inovação 

Especialistas e Técnicos de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

10. Meio Ambiente 

Especialistas e Técnicos em Meio Ambiente; Especialistas e 

Técnicos em Regulação de Recursos Hídricos - ANA; 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

11. Desenvolvimento Produtivo 

(Indústria, Comércio, Serviços) 

Especialistas e Técnicos em Metrologia e Qualidade - 

INMETRO; Especialistas e Técnicos em Propriedade Industrial 

- INPI; Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

12. Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 

Auditor Fiscal Federal - Agropecuário; Especialistas e Técnicos 

em Fiscalização Federal Agropecuária; Especialistas e Técnicos 

de Planejamento e Orçamento; Especialistas e Técnicos em 

Gestão Governamental e Políticas Públicas;  

13. Pesca e Aquicultura 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

14. Turismo 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

15. Comércio Exterior 

Especialistas e Técnicos de Comércio Exterior; Especialistas e 

Técnicos de Planejamento e Orçamento; Especialistas e 

Técnicos em Gestão Governamental e Políticas Públicas;  

Proteção Social, Direitos e 

Oportunidades 
Proteção Social, Direitos e Oportunidades 
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16. Trabalho, Emprego e Renda 

Auditor Fiscal Federal - Trabalho; Especialistas e Técnicos de 

Planejamento e Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão 

Governamental e Políticas Públicas;  

17. Promoção e Proteção Social 

(Previdência, Assistência, 

Desigualdades e Pobreza) 

Especialistas e Técnicos do INSS; Especialistas e Técnicos em 

Previdência Complementar; Especialistas e Técnicos em 

Políticas Sociais; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas;  

18. Desenvolvimento Agrário e 

Fundiário 

Especialistas e Técnicos em Desenvolvimento Agrário e 

Fundiário; Especialistas e Técnicos em Questões Indígenas; 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

19. Saúde 

Especialistas e Técnicos do SUS; Especialistas e Técnicos em 

Saúde Pública; Especialistas e Técnicos em Controle de 

Endemias; Especialistas e Técnicos em Saúde Pública da 

Fiocruz; Especialistas e Técnicos em Regulação de Saúde 

Suplementar - ANS; Regulação e Vigilância Sanitária - 

ANVISA; Médico da Carreira da Previdência, da Saúde e do 

Trabalho; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas;  

20. Educação 

Especialistas e Técnicos em Educação; Especialistas e Técnicos 

em Informações e Avaliações Educacionais - INEP; 

Especialistas e Técnicos em Financiamento e Execução de 

Programas e Projetos Educacionais; Professores do Magistério 

Federal; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas;  

21. Cultura 

Especialistas e Técnicos em Questões Culturais; Especialistas e 

Técnicos em Regulação da Atividade Cinematográfica - 

ANCINE; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas;  

22. Esporte 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

23. Direitos Humanos 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

24. Mulheres 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

25. Igualdade Racial 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

ÁREAS TRANSVERSAIS 

ESTRUTURANTES 

Exemplo de Agrupamentos de CARREIRAS 

ESTRUTURANTES TRANSVERSAIS a partir da 

Estrutura de Planos de Cargos e Carreiras do Poder 

Executivo Federal 

Governabilidade Política e 

Governança Institucional 
Governabilidade Política e Governança Institucional 
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26. Presidência da República (Casa 

Civil, Secretaria Geral) 

Procurador Federal; Especialistas e Técnicos de Planejamento e 

Orçamento; Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental 

e Políticas Públicas; Especialistas e Técnicos da Imprensa 

Nacional 

27. Segurança Institucional 
Oficiais e Agentes de Inteligência; Especialistas e Técnicos da 

ABIN;  

28. Advocacia Geral da União  Advogado da União; Especialistas e Técnicos da AGU 

29. Relações Sociais e Federativas 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

30. Comunicação Social e 

Institucional 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas;  

31. Planejamento, Participação, 

Orçamento e Gestão 

Especialistas e Técnicos de Planejamento e Orçamento; 

Especialistas e Técnicos em Gestão Governamental e Políticas 

Públicas; Especialistas e Técnicos de Planejamento e Pesquisa 

do IPEA; Especialistas e Técnicos em Informações Geográficas 

e Estatísticas - IBGE 

32. Gestão Monetária, Fiscal e 

Cambial 

Auditor Fiscal Federal - RFB; Especialistas e Técnicos da RFB; 

Procurador da Fazenda Federal; Procurador do Banco Central 

do Brasil; Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil; 

Agentes, Analistas e Inspetores da CVM; Especialistas e 

Técnicos da CVM; Especialistas e Técnicos da SUSEP; Auditor 

Federal de Finanças e Controle; Especialistas e Técnicos em 

Finanças e Controle 

33. Controle e Transparência 
Auditor Federal de Finanças e Controle; Especialistas e 

Técnicos em Finanças e Controle 

Total = cerca de 33 áreas 

programáticas de atuação estatal 

Total = cerca de 60 carreiras estratégicas finalísticas e 

estruturantes transversais da administração pública federal 

 

Para a montagem do quadro 7, parte-se do entendimento segundo o qual o sentido 

institucional ou objetivo de carreira deriva de uma forma de organização de cargos 

públicos que possuem uma mesma natureza e um mesmo conjunto de atribuições, que 

demandam idêntica preparação e formação, estruturando-se de modo a prever graus 

ascendentes de responsabilidade e remuneração ao longo do ciclo laboral. Na organização 

administrativa do Estado brasileiro, os cargos podem estar dispostos de modo isolado ou 

em carreiras. O que distingue as duas formas é a possibilidade ou não de progressão do 

titular destes cargos na atividade, vale dizer, a possibilidade de promoção ou acesso a 

níveis ou graus ascendentes de responsabilidade no interior de um conjunto de cargos de 

igual natureza. 

Carreira é, portanto, uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins. Sem que 

possuam essa afinidade intrínseca, que permite a mobilidade vertical interna, não há 

carreira, mas apenas uma sobreposição de cargos distintos, o que tem sido vedado pelas 

sucessivas legislações de pessoal no setor público, pois denota o abandono da ideia de 

progressão individual na mesma trilha funcional, característica esta que define o conceito 

de carreira e que, portanto, exige um núcleo homogêneo de atribuições e habilitações 

comuns para não ser deturpado. Ressalta-se que a presença de um núcleo homogêneo de 

atribuições e habilitações profissionais foi considerado relevante pela própria 

Constituição de 1988 para a fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório, elemento essencial na estruturação de qualquer 
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carreira. O sistema de remuneração, por sua vez, deve observar “a natureza, o grau de 

responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os 

requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos” (art. 39, §1o, I e III, com a 

redação da EC n.19). 

Atualmente, carreira não é apenas a possibilidade de progressão do servidor na estrutura 

de cargos e atribuições afins que caracterizam uma forma de organização de cargos 

públicos efetivos semelhantes. Carreira é, também e cada vez mais, um direito do 

servidor, ao mesmo tempo que uma obrigação para o poder público, dadas as suas 

responsabilidades constitucionais explícitas. A Constituição Federal, ao afirmar o direito 

à carreira (ou direito à progressão funcional), não impediu o acesso a cargos diversos de 

mesma natureza, no interior das carreiras. Mas impediu o acesso a cargos de natureza 

distinta, de outras carreiras, bem como a constituição de carreiras com cargos 

heterogêneos, sem núcleo de habilitações e atribuições assemelhadas. Também impediu 

a efetivação de servidores precários em caráter permanente de carreiras previamente 

constituídas, mesmo que na origem tenham esses servidores realizado concurso público. 

Neste sentido, a questão da fusão de carreiras, reconhecida nas ADIs 2713/DF e 1.150/RJ, 

parece ser a única forma de calibração ou mitigação do direito à carreira admitida 

atualmente pelo Supremo Tribunal Federal. 

Isto posto, por detrás da estrutura de áreas programáticas e funções públicas listadas no 

quadro 7, é possível afirmar estar em curso uma mudança de composição interna positiva 

da força de trabalho a serviço do Estado e da sociedade desde a CF-1988. Tal mudança 

caminha num sentido tal que, desde então, os servidores públicos são recrutados por 

concursos concorridos e critérios rigorosos de seleção, são mais escolarizados que a 

média nacional e atuam proporcionalmente mais em áreas finalísticas de prestação de 

serviços diretos à população. Com isso, o desempenho institucional do setor público, em 

termos de eficiência, eficácia e efetividade da ação pública, vem se mostrando crescente 

ao longo do tempo e superior ao que supõem os discursos em voga. Mesmo assim, 

aperfeiçoamentos incrementais no sentido da profissionalização crescente da burocracia 

e das formas de organização e funcionamento da administração pública são sempre 

necessários e bem-vindos. 

Foi, portanto, com o entendimento acima que se buscou realizar um exercício exploratório 

inicial, apenas como forma de demonstrar ser possível e necessário um processo 

organizado de racionalização de cargos e carreiras no setor público brasileiro. Isso 

porque, em síntese, as evidências disponíveis demonstram a relevância das organizações 

e carreiras públicas para qualquer projeto de desenvolvimento que ainda se almeje ao 

Brasil neste século XXI. Abolir a flexibilidade nos provimentos das carreiras públicas e 

desmontar tais capacidades em nome de um fundamentalismo liberal-gerencialista vai, 

ao mesmo tempo, destruir o potencial transformador que a sociedade brasileira construiu 

por meio do Estado ao longo de mais de trinta anos desde a CF-1988, como comprometer 

as chances de emancipação e desenvolvimento social de sua população – sobretudo a 

mais vulnerável – justamente num contexto econômico (nacional e internacional) 

marcado por enorme complexificação e exclusão, frente às quais soluções aparentemente 

rápidas e fáceis se mostram, de saída, fadadas ao fracasso. 
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6. Considerações Finais. 

Os exercícios realizados neste texto informam sobre um processo de desmonte do Estado 

brasileiro, em termos das dimensões republicana, democrática e do desenvolvimento 

nacional, processo esse que tem início ainda no governo Dilma e se intensifica nos 

governos Temer e Bolsonaro. 

Em primeiro lugar, do ponto de vista das relações entre “estruturas ministeriais e 

pretensões governativas”, vê-se que o enxugamento das estruturas ministeriais que se 

observa na passagem dos governos Lula/Dilma para Temer/Bolsonaro representa não 

apenas um discurso de redução de gastos públicos sob uma ótica equivocada de ajuste 

fiscal, novamente em voga desde o golpe de 2016, mas sobretudo um desejo de 

reorientação programática das políticas e gastos públicos sob o comando de uma visão de 

mundo liberal-conservadora em termos ideológicos, como também anacrônica e 

reducionista em termos do peso e papel do Estado, da economia e da sociedade na 

contemporaneidade. 

Em segundo lugar, do ponto de vista das relações entre “pretensões governativas e 

desempenho estatal”, ainda que as comparações dos governos findos de Lula, Dilma, 

Temer e Bolsonaro estejam feitas em bases subjetivas acerca do desempenho real de cada 

um, as conclusões preliminares aqui levantadas são consistentes as informações empíricas 

e interpretações especializadas até o momento disponíveis, frente a cada um dos critérios 

listados no quadro 2. 

Desta maneira, para o processo de transição de governo ora em curso, acreditamos 

ser necessário e possível um esforço no sentido de se conferir maior aderência entre 

as novas pretensões governativas recém-eleitas e a nova e necessária estrutura 

ministerial e governamental para tanto. 

Para tanto, nesse primeiro relatório geral procuramos tão somente apresentar o estado 

atual de situação acerca da estrutura ministerial do governo federal e identificar alguns 

órgãos governamentais e entidades sindicais do setor público que já possuem (ou se 

mostraram dispostas a fornecer) algumas reflexões e propostas próprias para o futuro 

redesenho que se fará necessário. 
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Informações gerais

Dados extraídos do Painel Estatístico de Pessoal, com os seguintes filtros:

• Dados de janeiro de 2019 e setembro de 2022

• Natureza jurídica - Administração Direta Federal;

• Grupo de situação - ativo (desconsiderado aposentados e instituidor de pensão);

• Para servidores, regime jurídico: regime jurídico único (RJU)

• Os dados desconsideram também dados de Servidores da Segurança Publica do Governo
do Distrito Federal. Eles são custeados pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF)



Informações gerais

CLASSIFICAÇÃO MINISTÉRIO

Servidores RJU Comissionados

2019 2022 2019 2022

N % N % N % N %

Governabilidade e Governança 

Institucional

Advocacia-Geral da União 8801 4,89 8178 5,29 1631 4,97 1001 3,40

Controladoria-Geral da União 2296 1,28 2530 1,64 508 1,55 554 1,88

Ministério da Economia 41820 23,23 28755 18,62 10492 31,99 5905 20,05

Presidência da República 3665 2,04 3276 2,12 3018 9,20 3028 10,28

Vice-Presidência da República 25 0,01 132 0,09 26 0,08 120 0,41

Infraestrutura Econômica, Social e 

Urbana

Ministério da Infraestrutura 952 0,53 787 0,51 679 2,07 496 1,68

Ministério das Comunicações 0,00 419 0,27 0,00 391 1,33

Ministério de Minas e Energia 398 0,22 356 0,23 382 1,16 373 1,27

Produção, Inovação e Proteção 

Ambiental

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento 8534 4,74 6728 4,36 1966 5,99 2054 6,98

Ministério da Ciência, Tecnologia e  

Inovações 3719 2,07 3069 1,99 940 2,87 811 2,75

Ministério do Meio Ambiente 807 0,45 585 0,38 211 0,64 161 0,55

Ministério do Turismo 267 0,15 847 0,55 145 0,44 360 1,22

Proteção Social, Direitos e 

Oportunidades

Ministério da Mulher, Familia e 

Direitos Humanos 392 0,22 424 0,27 364 1,11 347 1,18

Ministério da Cidadania 1926 1,07 937 0,61 1173 3,58 766 2,60

Ministério da Educação 1093 0,61 1012 0,66 742 2,26 725 2,46

Ministério da Saúde 57644 32,02 40536 26,24 2490 7,59 1993 6,77

Ministério do Trabalho e Previdência 0,00 9294 6,02 0,00 1703 5,78

Soberania, Defesa, Segurança e 

Território

Ministério da Justiça e Segurança 

Pública 26833 14,91 30187 19,54 2676 8,16 3693 12,54

Ministério da defesa 16721 9,29 12564 8,13 4282 13,06 3790 12,87

Ministério das Relações Exteriores 3246 1,80 3031 1,96 583 1,78 606 2,06

Ministério do desenvolvimento 

Regional 873 0,48 821 0,53 488 1,49 571 1,94

TOTAL 180012 100 154468 100 32796 100 29448 100,00

Quantitativo de 
Servidores do 

RJU e 
Comissionados 
por Ministério 
2019-2022



Informações gerais

Quantitativo de 
Servidores do 

RJU e 
Comissionados 
por Área 2019-

2022

ÁREA TEMÁTICA

Servidores RJU Comissionados

2019 2022 2019 2022

N % N % N % N %

Governabilidade e Governança Institucional 56607 31,45 42871 27,75 15675 47,80 10608 36,02

Infraestrutura Econômica, Social e Urbana 1350 0,75 1562 1,01 1061 3,24 1260 4,28

Produção, Inovação e Proteção Ambiental 13327 7,40 11229 7,27 3262 9,95 3386 11,50

Proteção Social, Direitos e Oportunidades 61055 33,92 52203 33,80 4769 14,54 5534 18,79

Soberania, Defesa, Segurança e Território 47673 26,48 46603 30,17 8029 24,48 8660 29,41

TOTAL 180012 100,00 154468 100,00 32796 100,00 29448 100,00



Governabilidade e Governança Institucional

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional (janeiro de 2019 e setembro de
2022).

A Presidência da República reúne os órgãos da Casa Civil, Secretaria-Geral, Secretaria de Governo e Gabinete de Segurança Institucional. A pasta com o
maior quantitativo de pessoal, nos dois períodos analisados, é o da Economia. A PR tem um número de cargos e funções maior do que de servidores.

Servidores (RJU) Cargos e Funções

15,55%
19,08%

4,06%

5,90%6,47%

7,64%0,04%

0,31%

73,88%
67,07%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022

 Economia

Vice-Presidência da

República

Presidência da República

Controladoria-Geral da

União

Advocacia-Geral da União

3,24%

10,41%
9,44%

5,22%

66,93%

55,67%

19,25%

28,54%

0,17% 1,13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022

Vice-Presidência da

República

Presidência da República

 Economia

Controladoria-Geral da

União

Advocacia-Geral da União

Controladoria-Geral Da

Uniao



Governabilidade e Governança Institucional

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Houve redução do número de servidores na PR e na Economia, que também sofreu um decréscimo nos cargos e funções, pela metade, entre
2019 e 2022.

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Ministério 2019 2022

Advocacia-Geral da União 8801 8178

Controladoria-Geral da União 2296 2530

Presidência da República 3665 3276

Vice-Presidência da República 25 132

Economia 41820 28755

Total Geral 56607 42871

Ministério 2019 2022

Advocacia-Geral da União 1631 1001

Controladoria-Geral Da União 508 554

Presidência da República 3018 3028

Vice-Presidência da República 26 120

Economia 10492 5905

Total Geral 15675 10608



Governabilidade e Governança Institucional

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional por nível de escolaridade (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

A maioria absoluta dos funcionários públicos dos ministérios da área de Governabilidade e Governança Institucional possuem ensino superior completo. A Presidência
da República, diferentemente dos demais órgãos, além do nível superior, possui quase metade do seu pessoal com nível médio. Fundamental incompleto para os dois
modelos analisados, não passam de 2%.
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Governabilidade e Governança Institucional

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional por sexo (janeiro de 2019 e

setembro de 2022).

É possível notar uma predominância de Servidores (RJU) e de Cargos e Funções do sexo masculino. AGU e Economia são os órgãos que possuem um

percentual maior de mulheres, com uma média de 40%.
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Governabilidade e Governança Institucional

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional por faixa etária (janeiro de 2019

e setembro de 2022).

Entre os Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções, boa parte possui entre 41 e 50 anos, seguidos da faixa etária de 51 a 60 anos e de 31 a

40 anos. Vale destacar a CGU, que possui as faixas etárias predominantemente entre 31 e 40 anos e 41 a 50 anos.
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Governabilidade e Governança Institucional

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Governabilidade e Governança Institucional por raça (janeiro de 2019 e

setembro de 2022). Os dados mostram o perfil dos Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções em uma única variável.

Os dados mostram a predominância de brancos, sendo a maior porcentagem na AGU (70%). Já na PR, a diferença de percentual entre brancos e pardos é

8%. Nos demais órgãos, pardos não passam de 30%. Em comparação com os outros órgãos, os Negros possuem maior representação na PR, com quase

7%.
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Governabilidade e Governança Institucional

Set/2022

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

*Outros: Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda – PECFAZ; Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação – PCCTAE; Carreira

da Previdência, da Saúde e do Trabalho; Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Plano de Classificação de Cargos – PCC; Plano Especial de Cargos da Cultura;
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Governabilidade e Governança Institucional

Set/2022
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

*Outros: Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras

específicas, mas fazem parte do órgão.
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Governabilidade e Governança Institucional

Set/2022 ECONOMIA
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*Outros: Carreira do Seguro Social; Carreira de Analista de Infra-Estrutura; Carreira de Planejamento e Orçamento; Carreira de Analista de Comércio Exterior; Tabela Remuneratória Especial

-ERCE; Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho; Cargo Isolado de Especialista em Infra-Estrutura Senior; Plano de Classificação de Cargos – PCC; Carreira de Desenvolvimento de

Políticas Sociais; Carreira da Seguridade Social e do Trabalho; Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho; Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta,

Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do

órgão.



Governabilidade e Governança Institucional

Set/2022

*Outros: Carreira de Analista de Comércio Exterior; Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Tabela

Remuneratória Especial – ERCE; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Nessa área ressalta-se o maior percentual de funcionários do Ministério da Infraestrutura, tanto daqueles que são servidores pelo RJU quanto
ocupantes de cargos e funções. Ministérios das Comunicações é desmembrado do Ministério da Ciência e Tecnologia em 2020 (Decreto nº
10.462, de 14 de agosto de 2020).
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana (janeiro de
2019 e setembro de 2022).

Tanto o Ministério da Infraestrutura quanto o Ministério de Minas Energia sofrem decréscimo quantitativo de funcionários públicos no
período analisado. A maior redução se dá no quadro de ocupantes de cargos em função, com a redução de 183 ocupantes.

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Ministério 2019 2022

Ministério da Infraestrutura 952 787

Ministério das Comunicações 419

Ministério de Minas e Energia 398 356

Total Geral 1350 1562

Ministério 2019 2022

Ministério da Infraestrutura 679 496

Ministério das Comunicações 391

Ministério de Minas e Energia 382 373

Total Geral 1061 1260



Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área Infraestrutura Econômica, Social e Urbana por nível de escolaridade (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

A maioria absoluta dos funcionários públicos dos ministérios da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana possuem ensino superior completo. Destaca-se o
fato que o Ministério de Minas e Energia possuíam o maior percentual de pessoas com ensino fundamental completo (6,78% e 5,76%) em 2019. Em 2022, há o
aumento de funcionários públicos com pós-graduação no Ministério da Infraestrutura e Ministério de Minas e Energia.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana por sexo (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).
Nos ministérios da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana há sempre o predomínio de funcionários públicos dos sexo masculino. Excetuando
cargos e funções do Ministérios de Minas Energia (que teve aumento de 0,04% de mulheres), houve aumento percentual de homens em funções públicas
nas pastas da área entre janeiro de 2019 e setembro de 2022.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana por faixa etária (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).
Entre os Servidores do RJU, excetuando Ministério das Comunicações, há o predomínio de servidores com 51 anos ou mais. 35,56% de servidores do
Ministério das Comunicações tem entre 41 e 50 anos. Já em relação a ocupação de cargos e funções, observa-se que os nomeados são um pouco mais
jovens que os servidores do RJU. Em janeiro de 2019, Ministério da Infraestrutura tem 53,47% com até 50 anos. Em setembro de 2022 esse percentual
sobe para 76,41%
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Infraestrutura Econômica, Social e Urbana por raça (janeiro de 2019 e

setembro de 2022). Os dados mostram o perfil dos Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções em uma única variável.

MCOm e MME apresentam maioria de servidores e ocupantes de cargos brancos, com percentual acima de 60%. O MINFRA possui quase a mesma

proporção de brancos e pardos, com uma média de 45%. A média de porcentagem de negros é de 4% para todos os órgãos.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Set/2022

INFRAESTRUTURA

*Outros: Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Plano de Classificação de Cargos – PCC; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão

alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Set/2022

*Outros: Tabela Remuneratória Especial – ERCE; Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional,

integrantes da área de Ciência e Tecnologia; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do

órgão.
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Infraestrutura Econômica, Social e Urbana

Set/2022

*Outros: Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental (janeiro de 2019 e setembro de 2022).

Observando os dados para os servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções, Agricultura, Pecuária e Abastecimento detém o maior percentual, com uma
média de 60% da área de Produção. Inovação e Proteção Ambiental. Ciência e Tecnologia, Turismo e Meio Ambiente, também não se diferem muito em relação a
porcentagem

Servidores (RJU) Cargos e Funções

60,27% 60,66%

28,82%
23,95%

6,47%

4,75%

4,45%
10,63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022

 Turismo

 Meio Ambiente

Ciência Tecnologia e

Inovações

 Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
64,04%

59,92%

27,91%
27,33%

6,06%

5,21%

2,00%
7,54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022

 Turismo

 Meio Ambiente

Ciência Tecnologia e

Inovações

 Agricultura, Pecuária e

Abastecimento



Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Houve redução no quantitativo de Servidores RJU entre 2019 e 2022 em todos os ministérios, exceto na pasta do Turismo. Já para os ocupantes
de cargos e funções houve um acréscimo de cargos no MAPA e no MTUr.

Servidores (RJU) Cargos e Funções

2019 2022

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.
8534 6728

Ministério da Ciência, Tecnologia e  Inovações 3719 3069

Ministério do Meio Ambiente 807 585

Ministério do Turismo 267 847

Total Geral 13327 11229

2019 2022

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.
1966 2054

Ministério da Ciência, Tecnologia e  Inovações 940 811

Ministério do Meio Ambiente 211 161

Ministério do Turismo 145 360

Total Geral 3262 3386



Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental por nível de escolaridade (janeiro

de 2019 e setembro de 2022).

Para os Servidores RJU, MAPA e MTUr, o nível superior apresenta maior porcentagem, seguido do nível médio. Já as pastas de Ciência e Tecnologia e Meio

Ambiente possuem mais servidores com pós-graduação. Com pouca variação, o mesmo quadro ocorre para os ocupantes de cargos e funções.

Servidores (RJU) Cargos e Funções
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental por sexo (janeiro de 2019 e

setembro de 2022).

Meio Ambiente e Turismo são as pastas que apresentam maior ocupantes do sexo feminino, tanto para os Servidores do RJU quanto para os ocupantes de

Cargos e Funções. As demais pastas apresentam mais ocupantes do sexo masculino.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental por faixa etária (janeiro de 2019 e

setembro de 2022).

As faixas etárias mais predominantes entre os servidores RJU e os ocupantes de cargos e funções são as de 31 a 40 anos e 41 a 50 anos.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental por raça (janeiro de 2019 e

setembro de 2022). Os dados mostram o perfil dos Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções em uma única variável.

A maioria absoluta dos ocupantes de todas as pastas da área de Produção, Inovação e Proteção Ambiental, são brancos, apresentando uma média de 60%.

Pardos aparecem em segundo, com média de 30%, enquanto negros apresentam uma média de 4%.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Set/2022

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA

*Outros: Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Carreira de Especialista em Meio-Ambiente; Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; Carreira de Analista de

Comércio Exterior; Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia;

Plano Especial de Cargos do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA – PECMA; Plano de

Classificação de Cargos – PCC; Carreira da Seguridade Social e do Trabalho;

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Set/2022 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão

alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Set/2022 MEIO AMBIENTE

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem

parte do órgão.
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Produção, Inovação e Proteção Ambiental

Set/2022 TURISMO

*Outros: Plano Especial de Cargos da EMBRATUR; Tabela Remuneratória Especial – ERCE; Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais;

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.
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Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Servidores (RJU) Cargos e Funções
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Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).
Entre as pastas da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidade, Saúde apresenta a maioria absoluta dos servidores, com 94,41% para os Servidores
do RJU. Já para os ocupantes de cargos e funções, Cidadania, Educação e Trabalho e Previdência, extinta em 2019 e recriada em 2021, apresentam uma
maior distribuição de percentual.



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Servidores (RJU) Cargos e Funções

MINISTÉRIO 2019 2022

Mulher, Família e Direitos Humanos 392 424

Cidadania 1926 937

Educação 1093 1012

Saúde 57644 40536

Trabalho e Previdência 9294

Total Geral 61055 52203

MINISTÉRIO 2019 2022

Mulher, Família e Direitos Humanos 364 347

Cidadania 1173 766

Educação 742 725

Saúde 2490 1993

Trabalho e Previdência 1703

Total Geral 4769 5534

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Há um decréscimo no número de servidores e também de ocupantes de cargos e funções nas pastas da Saúde, Cidadania e Educação.



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades por nível de
escolaridade (janeiro de 2019 e setembro de 2022).

Notadamente, o nível superior é o que apresenta a maior porcentagem entre os servidores RJU e também dos ocupantes de cargos e funções, seguido de
nível médio.

0,00% 0,00% 0,71% 0,11% 2,84% 1,38%
6,22% 4,52%

0,45%0,51% 0,24%
2,84% 1,07%

4,12%
2,67%

10,45%
9,23%

0,95%

23,21%

8,96%

21,20%

12,49%

33,03%

22,23%

48,60%
48,96%

15,12%

69,64%

77,36%

70,17%

76,20%

58,37%

67,49%

31,36%
32,35%

82,29%

6,63%
13,44%

5,08%
10,14%

1,65%
6,23% 3,36% 4,94% 1,19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022 2019 2022 2019 2022 2019 2022 2022

MMFDH MC MEC MS MPT

Fundamental incompleto Fundamental Médio Superior Pós-Graduação

0,00% 0,00% 0,77% 0,13% 1,89% 1,24% 0,92% 0,35% 0,18%0,55% 0,29% 2,30% 1,17%
2,16% 1,10% 3,53% 1,66% 0,70%

24,45%

10,95%

19,69%

12,79%

35,58%

21,52%

33,01%

23,28% 27,19%

69,51%

76,66%

71,61%
80,16%

57,95%

69,10%

55,38%

62,72%

70,58%

5,49%
12,10%

5,63% 5,74% 2,43%
7,03% 7,15%

11,99%

1,35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2019 2022 2019 2022 2019 2022 2019 2022 2022

MMFDH MC MEC MS MPT

Fundamental incompleto Fundamental Médio Superior Pos graduação



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades por sexo (janeiro de

2019 e setembro de 2022).

A maioria dos servidores RJU e dos ocupantes de cargos e funções são do sexo feminino. A maior porcentagem está concentrada no MMFDH e no MEC.
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Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades por faixa etária (janeiro
de 2019 e setembro de 2022).

As faixas etárias predominantes para a área de proteção social são as de 31 a 40 anos e 41 a 50 anos, nas duas modalidades analisadas, com exceção da
pasta da Saúde que apresenta mais servidores nas faixas de 51 a 60 anos e acima de 60 anos.
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Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Proteção Social, Direitos e Oportunidades por raça (janeiro de 2019 e

setembro de 2022). Os dados mostram o perfil dos Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções em uma única variável.

Para todos os ministérios, brancos são a maioria, seguido de pardos. A maior porcentagem de Negros está na pasta da Saúde.
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Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Set/2022

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do

órgão.

MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

8%

92% Carreira de Desenvolvimento

de Políticas Sociais

S/Info

388

36

S/Info Carreira de Desenvolvimento de Políticas

Sociais



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Set/2022 CIDADANIA

*Outros: Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho; Plano Especial de Cargos

da Cultura;

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do

órgão.

56%

21%

20%

3%

S/Info
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Poder Executivo - PGPE

Carreira de Desenvolvimento

de Políticas Sociais

Outras

529

195 185

28

S/Info Plano Geral de Cargos

do Poder Executivo -

PGPE

Carreira de

Desenvolvimento de

Políticas Sociais

Outros



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Set/2022 EDUCAÇÃO

*Outros: Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; Tabela Remuneratória Especial -ERCE;

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.

62%

33%

5%
Plano Geral de Cargos do

Poder Executivo - PGPE

S/Info

Outros
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337

52

Plano Geral de Cargos do

Poder Executivo - PGPE

S/Info Outros



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Set/2022 SAÚDE

78%

7% 1%

1%

13%
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integrantes da área de Ciência e 

Tecnologia
Carreira de Desenvolvimento de 

Políticas Sociais

S/Info

Outros
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370 328
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S/Info Outros

*Outros: Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; Carreira da Seguridade Social e do Trabalho; Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação

Biomédica em Saúde Pública / Carreira de Suporte Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública /

Carreira de Suporte à Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública

/ Carreira de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação

Biomédica em Saúde Pública / Carreira de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública / Carreira de

Desenvolvimento Tecnológico em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Classificação de Cargos – PCC; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde

Pública / Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública; Plano de Carreiras e Cargos de Pesquisa e Investigação Biomédica em Saúde Pública / Cargo

Isolado; Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.



Proteção Social, Direitos e Oportunidades

Set/2022

*Outros: Carreira de Supervisor Médico Pericial; Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais; Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Tabela

Remuneratória Especial -ERCE; Carreira da Seguridade Social e do Trabalho; Carreira de Perito Médico Federal; Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da

Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Justiça e Segurança Pública ocupa a maior porcentagem de servidores da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território, seguido do
Ministério da Defesa. Já para Cargos e Funções Defesa apresenta a maior porcentagem de ocupantes, seguido de Justiça e Segurança.

Servidores (RJU) Cargos e Funções
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território (janeiro de 2019 e
setembro de 2022).

Houve um acréscimo de servidores e ocupantes de cargos e funções na pasta de Justiça e Segurança Pública. Já na pasta da Defesa houve um
decréscimo de servidores e ocupantes de cargos e funções.

Servidores (RJU) Cargos e Funções

2019 2022

Ministério da Justiça e Segurança Publica 26833 30187

Ministério da Defesa 16721 12564

Ministério Das Relações Exteriores 3246 3031

Ministério do Desenvolvimento Regional 873 821

Total Geral 47673 46603

2019 2022

Ministério da Justiça e Segurança Publica 2676 3693

Ministério da Defesa 4282 3790

Ministério Das Relações Exteriores 583 606

Ministério do Desenvolvimento Regional 488 571

Total Geral 8029 8660



Soberania, Defesa, Segurança e Território

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território por nível de escolaridade (janeiro

de 2019 e setembro de 2022).

Com exceção da Defesa, que apresenta maior porcentagem de servidores e ocupantes de cargos e funções de nível médio, a maior porcentagem é de nível

superior para todas as pastas.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território por sexo (janeiro de 2019 e

setembro de 2022).

A maior porcentagem de servidores e ocupantes de cargos e funções são no sexo masculino. A pasta de Desenvolvimento Regional apresenta uma maior

porcentagem de ocupantes do sexo feminino em relação as demais pastas, sendo que em 2022 o percentual de servidoras mulheres foi maior.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Servidores (RJU) Cargos e Funções

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território por faixa etária (janeiro de 2019 e

setembro de 2022).

Com exceção da Defesa, que possui mais servidores e ocupantes de cargos e funções entre as faixas de 51 a 60 anos e 41 a 50 anos, as demais pastas

apresentam maior porcentagem para as faixas de 31 a 40 anos e 41 a 50 anos.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Quantitativo de servidores do RJU e ocupantes de cargos e funções da área de Soberania, Defesa, Segurança e Território por raça (janeiro de 2019 e setembro de
2022). Os dados mostram o perfil dos Servidores do RJU e dos ocupantes de cargos e funções em uma única variável.

O MRE apresenta a maior porcentagem de brancos e chama atenção para alta porcentagem de “não informado”, 22,95%. De todas as pastas, o MRE é o que apresenta
a menor porcentagem de pardos. As demais pastas apresentam porcentagem entre brancos e pardos com médias próximas. Negros apresentam pouco mais de 6,0%
nas pastas da Defesa e Justiça e Segurança Pública.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Set/2022

JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

41%

40%

7%

5%
7%
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Federal

Carreira Policial Federal

Plano Especial de Cargos

do Departamento de Polícia

Federal

Carreira de Agente Federal

de Execução Penal

Outros

*Outros: Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; Carreira de Especialista Federal

em Assistência à Execução Penal; Tabela Remuneratória Especial –ERCE; Carreira de Técnico Federal de Apoio à Execução Penal; Carreira de Desenvolvimento de

Políticas Sociais; Plano de Classificação de Cargos – PCC; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas

fazem parte do órgão.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Set/2022 DEFESA

38%

15%
13%

12%

12%

8%

2%

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - PGPE

Plano de Carreira dos Cargos de Tecnologia Militar

Plano de Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal

Direta, Autárquica e Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia

Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal

S/Info

Plano de Carreiras e Cargos do Hospital das Forças Armadas  - PCCHFA

Outros

*Outros: Plano de Classificação de Cargos – PCC; Cargo Isolado de Juiz do Tribunal Marítimo; Tabela Remuneratória

Especial -ERCE; Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE / Carreira de Magistério

de 1º e 2º Graus; Plano de Carreiras do Magistério do Ensino Básico Federal; Cargo Isolado de Juiz-Presidente do

Tribunal Marítimo;

*Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte

do órgão.
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Soberania, Defesa, Segurança e Território
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*Outros: Carreira de Assistente de Chancelaria; Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Plano de Classificação

de Cargos – PCC; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.

RELAÇÕES EXTERIORES
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Soberania, Defesa, Segurança e Território

Set/2022

*Outros: Carreira de Assistente de Chancelaria; Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE; Tabela Remuneratória Especial -ERCE; Plano de Classificação de

Cargos – PCC; Cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas, mas fazem parte do órgão.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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Os cargos sem informação referem-se a servidores que não estão alocados em carreiras específicas do 

órgão, mas exercem função na instituição. A situação / vínculo do servidor em exercício no órgão pode ser 

relacionado a:

- Exercício – Parágrafo 7,  Art. 93, LEI  8.112;

- Cedido/Requisitado;

- Exercício Descentralizados;

- Requisição de Militar das Forças Armadas;

- Requisição de Outros Órgãos;

- Requisição de Militar GDF.

Informações complementares sobre carreiras 
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