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O princípio constitucional da igualdade, exposto no artigo 5º, da Constituição Federal, traduz-se em
norma de eficácia plena, cuja exigência de indefectível cumprimento independe de qualquer norma
regulamentadora, assegurando a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo,
classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual
tratamento perante a lei, mas, também e principalmente, igualdade material ou substancial. Desta
forma, presume-se que em uma sociedade tão desigual, é obrigação do Estado criar mecanismos
públicos para minimamente tentar sanar os efeitos de tal desigualdade.

Nas últimas semanas a população vem sentindo na pele
mais um processo de descaso e desorganização do
Estado e enfrentado filas formadas em frente aos
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)
espalhados pelo Distrito Federal. Os moradores da
capital encontraram dificuldades em agendar o
atendimento para atualizar o Cadastro Único
(CadÚnico).

 
Essa ação é necessária para que as famílias que são
beneficiárias de Programas Sociais promovidos pelo
Governo Distrital e pelo Governo Federal não tenham o
benefício cortado.

DESIGUALDAD
E NA PELE
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IGUALDADE X ESTADO



Unidade pública de assistência social, o CRAS se destina ao atendimento de famílias e indivíduos em situação
de vulnerabilidade e risco social. Entre os serviços mais demandados pela população, está a inscrição ou
atualização no Cadastro Único (CadÚnico), que é a porta de entrada para o recebimento de benefícios
sociais, como Auxílio Brasil, cartão Prato Cheio e outros. 

 
As consequências da pandemia aprofundaram os problemas sociais do país. Em 2022, mais da metade da
população brasileira (58,7%) vive com algum tipo de insegurança alimentar. 

 
Embora o levantamento não tenha informado os dados por estado, no Centro-Oeste cerca de 12,9% dos
domicílios estão em situação severa de insegurança alimentar, ou seja, literalmente as famílias não tem o que
comer. 

 
No DF, isso representa algo em torno de 388 mil pessoas. Se for considerado o contingente de quem está com
algum grau de insegurança alimentar (leve, moderado ou grave), esse número chega a mais de 1,79 milhão de
habitantes na capital do país, cerca de 59,5% da população. 

IGUALDADE NO ATENDIMENTO • JUNHO DE 2022 P. 03

DADOS ALARMANTES



O caos que se viu em CRAS de diferentes 
regiões administrativas da capital tem algumas 
explicações. Primeiro, a demanda de fato 
aumentou exponencialmente nos últimos anos, 
em meio à crise econômica decorrente da 
pandemia, que arrastou ainda mais gente para 
uma situação de miséria e fome.

Ao mesmo tempo, ao buscarem a assistência 
social, essas pessoas em situação de 
vulnerabilidade encontraram um sistema 
despreparado, com pouco mais de um terço
do número de servidores necessários e uma 
estrutura física totalmente inadequada e 
insuficiente para atender o público com 
dignidade.

A fila de espera para atendimento nos CRAS 
cresceu 278% entre 2019 e 2021, segundo 
dados levantados pela Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Legislativa do DF (CLDF), 
com 185.139 aguardando atendimento em 
outubro de 2021.

Mas a própria Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Sedes) do governo do DF (GDF) 
reconhece haver cerca de 202 mil pessoas na 
fila atualmente.

IGUALDADE NO ATENDIMENTO • JUNHO DE 2022 P. 04

O CAOS
GDF RECONHECE HAVER CERCA DE 202 MIL

PESSOAS NA FILA ATUALMENTE. 



Outra situação é a relacionada aos locais de 
atendimento em assistência social, que 
impacta nos atendimentos, é a falta de 
estrutura e condições de trabalho na maioria 
das unidades da Sedes.

A estrutura da Sedes está completamente 
sucateada pela falta de pessoal. Apesar de 
cerca de 800 servidores terem sido nomeados 
nos últimos dois anos, a pasta trabalha 
atualmente com apenas 37% do número de 
funcionários necessários.

Falta de infraestrutura de tecnologia,
aplicativo ou plataforma que permita melhorar
a gestão da fila de atendimento.
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O QUE PRECISA SER MELHORADO

É PRECISO EVOLUIR



Criação de Grupo de Trabalho (GT) intersetorial que envolvendo secretarias estaduais. A

proposta, é planejar e alocar servidores poucos utilizados, alocando-os para atendimento em

caráter emergencial nas Administrações Regionais.

 

A regulamentação é via decreto, e o GT de fato amplia o leque dos serviços em cada território

porque além da secretaria de Assistência, várias outras pastas estarão envolvidas nas ações. A

ideia também é levar as informações direto na comunidade, para garantir a proximidade da

Administração Pública com a população que precisa das políticas públicas.”

 

O GT ficará sob gestão da secretaria de Desenvolvimento Social, (SEDES), que será

responsável pela organização das ações em cada território. 

MÃO DE OBRA GDF
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PASSO 1



As 33 unidades de Administrações Regionais 

são instâncias descentralizadas da 

administração direta que atuam no âmbito 

territorial para o atendimento de serviços de 

manutenção, conservação e limpeza da 

cidade. Também atuando serviços de 

atendimento ao público, na maioria delas a 

sua estrutura física comporta o atendimento 

também dos serviços do CRAS.

Muitos dos cidadãos que encontram-se em 

estado de vulnerabilidade, não conseguem ir 

aos postos de atendimento por não 

conseguirem o tal e quando conseguem não 

possuem condição para custeio de 

locomoção. Na ideia do Estado mais 

presente, cabe-se a utilização da frota do 

Governo para assistir o cidadão ao qual 

necessita de locomoção.

UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS JÁ EXISTENTES ,
DIRECIONANDO-OS TAMBÉM PARA ATENDIMENTO.
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ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS FROTA

ESTRUTURA GDF

PASSO 2



Com a pandemia da covid-19, a sociedade

precisou se reorganizar rapidamente para se

manter ativa mesmo com o distanciamento

social. E nesse cenário de grandes demandas

e incertezas, os servidores públicos foram os

que mais precisaram se adaptar. Nas

diferentes instâncias de governo,

transformações que levariam anos tiveram de

ser implementadas em um tempo muito curto e

a grande maioria dessas mudanças esteve

relacionada à digitalização de serviços para

possibilitar o atendimento de cidadãos.

A SEDES não passou por essa transformação e

hoje o sistema encontra-se colapsado por uma

série de ingerências.

 
Para amenizar esses impactos e diminuir a fila

de atendimento, o GT necessitará utilizar

todos recursos tecnológicos já existentes na

máquina pública (painéis, totens, ouvidoria

digital, chatbot, email marketing e etc.), para

utilização direta no atendimento nas

Administrações Regionais, quanto também

indiretamente no apoio telefônico (Call

Center) e de gestão.

O GDF POSSUI ÓRGÃOS DE TECNOLOGIA, OUVIDORIA E
ESTRTUTURA SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA

EMERGENCIAL .

IGUALDADE NO ATENDIMENTO • JUNHO DE 2022 P. 06

PASSO 3
TECNOLOGIA GDF



Sem contratações, compras ou terceirização!

Usando a própria estrutura de governo 

Formação do GT = Custo zero.

Planejamento das ações = Custo zero.

Destinação de servidores = Custo zero.

Frota já contratada e remanejada = Custo zero

Estrutura de tecnologia e telefonia do governo = Custo zero
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ORÇAMENTO
R$ 0



Advogada

Advogado e Radialista

Advogada e Empresária

Pastor, Auditor Fiscal e Líder Partidário
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LUTAMOS POR + IGUALDADE

LUIZÃO OLIVEIRA

JÚLIA MONTEIRO

PATRÍCIA SEIXAS

EDMILSON BOA MORTE

"A PRIMEIRA IGUALDADE É A
JUSTIÇA.

 
VITOR HUGO

Empresário, Jornalista e Presidente do

CDDF e Entorno

EUGÊNIO PIEDADE



IGUALDADE DF
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igualdadedf@gmail.com 

+55 61 984281451


