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A CONACATE – Confederação 
Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado – apresenta esta revista como 
informação a respeito de suas ativida-
des e valores.

Composta por servidores que estão 
no centro do Estado brasileiro no dia 
a dia, e fazem carreira em seus espa-
ços e instituições, conseguem ter uma 
visão de dentro para fora, e com um 
olhar que vai além deste ou daquele 
Governo.

São servidores de nível elevado e 
conhecimento especializado. Brasilei-
ros e cidadãos, como todos nós. Inte-
ressados na evolução dos processos 
republicanos de nossa sociedade, espe-
rançosos de que possamos, na estru-
tura pública, entregar mais serviços 
públicos e de maneira mais eficiente.

Os servidores, com carreiras  
e atividades típicas de Estado, são 
forças importantes e estratégicas, com 
repertório enorme de conhecimento 
da chamada “máquina pública”, e 
colocam-se na dinâmica de diálogo 
e debate no país, na posição de cola-
borar de forma técnica e profissional, 
para os próximos passos que contem-
plem os avanços desejados para um  
Brasil mais cidadão e mais justo, e com 
maior desenvolvimento econômico  
e maior promoção social.
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e os compromissos com os novos tempos

A CONACATE  e os compromissos com os novos tempos

A CONACATE está sendo forjada por cate-
gorias do serviço público que tem alto nível de 
compromisso com a estrutura pública, sua ética e 
vínculos com a sociedade, com uma visão aguda 
de suas realidades, capacidades, potencial e  
também de suas deficiências.

Os que aqui estão têm consciência de que 
entidades sindicais que representam as Estruturas 
Estáveis de Estado têm triplo compromisso – com 
os que representa, com a sociedade e com a nação. 

Originalmente criada como Confelegis, aglu-
tinando servidores do Poder Legislativo e dos  
Tribunais de Contas, a Confederação agora 
com novo nome – CONACATE – assume maior 
dimensão ao congregar também as carreiras e 
atividades típicas de Estado: fiscos municipais, 
fiscos estaduais e polícia rodoviária federal, 
além de outras que já se preparam para se somar 
nesta empreitada.

O momento é oportuno pela revisão de valores 
em curso na sociedade brasileira. Costumes e hábi-
tos da política tradicional e de uma administração 
pública mais voltada para si mesma em muitas 
ocasiões, vêm sendo pressionados para serem mais 
transparentes, terem sentimento de urgência em 
suas ações e laços com a cidadania moderna, plural 
e com foco em eficiência e resultados.

Os servidores públicos, antes de mais nada, 
são cidadãos. E nesta condição entendem ser 
necessária a harmonização do “pensar cidadão 
e o agir serviço público”, como caminho de 
reaproximação com a sociedade, para que esta 
perceba as Estruturas de Estado como suas par-
ceiras nas soluções dos problemas do país. E por 
outro lado, os Agentes Políticos e seus assesso-
res de confiança, entendam os profissionais des-
tas Estruturas como aliados nas formulações de 
suas políticas de governo.

O Estado brasileiro possui grande qualifi-
cação em sua equipe funcional. São experts em 
diversas áreas, qualificados no pais, no exterior e 
com vivência das realidades municipais, estadu-
ais e federal. São profissionais de Estado prepara-
dos para liderar e contribuir muito mais, para um 
Estado eficiente, com criação e coordenação de 
programas de trabalho, em parceria com agentes 
políticos e sociedade. 

Construir com esses pontes sólidas, como 
exige o Brasil saudável que, esperamos, emergirá 
do conturbado momento.

E este é o trabalho ao qual estamos nos pro-
pondo: participação ativa na construção de um 
Estado mais republicano e no refinamento de suas 
estruturas e decisões. Estarmos mais presentes, 
enquanto categorias, para contribuir de maneira 
decisiva nesta evolução, pois a estrutura pública 
resultante, e suas qualidades, serão sempre a 
melhor herança social.

Antonio Carlos Fernandes Jr
Presidente CONACATE
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Dr Paulo Baccarin,  
Diretor Geral da  

Câmara Municipal  
de São Paulo

Em Assembleia com posse de novos Diretores, 

CONACATE
evidencia importância da estrutura estável de Estado

No dia 4 de novembro, a CONACATE rea-
lizou Assembleia com objetivo de dar posse a 
novos diretores, ratificar adesão de novas federa-
ções em sua base e formular diretrizes básicas de 
sua atuação.

O ato foi realizado no Plenário 1º de Maio, na 
Câmara Municipal de São Paulo, com a presença 
do Diretor Geral daquele Legislativo, Dr Paulo 
Baccarin, e contando com prestígio de Vereadores,  
Deputados Estaduais e Federais.

NOVAS ADESÕES DE FEDERAÇÕES

Na Assembleia, formalizou-se a adesão de 
três importantes segmentos do serviço público 
brasileiro, representados por suas Federações de 
Servidores, agora integrantes da CONACATE: 
Federação dos servidores dos fiscos municipais  
(FENAFIM), dos fiscos Estaduais (FEBRAFISCO) 
e dos policiais rodoviários Federais (FENAPRF).

Essa integração de segmentos relevantes 
de carreiras típicas das atividades de Estado, 
permitem enriquecer a visão geral da estrutura 
pública, a troca de informações, o intercâmbio 
de experiências e o fortalecimento de uma visão 
dos pontos fortes e pontos fracos das nossas 
instituições.

Esses segmentos novos, somam-se aos já 
anteriormente participantes da CONACATE: 
federações de servidores de tribunais e câmaras 
municipais, de entidades de servidores de tribu-
nais de contas e de servidores dos legislativos 
federal, estaduais e do Distrito Federal.

CONHEÇA AS ENTIDADES

www.fenale.org.br
www.fenastc.org.br

www.fenalegis.org.br
www.fenaprf.com.br
www.fenafim.org.br

www.febrafisco.org.br
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Amauri Perusso, Presidente FENASTC
Carlos Cardoso Filho, Presidente FENAFIM

João Moreira, Presidente FENALE
Pedro da Silva Cavalcanti, Presidente FENAPRF

Germano Soares, Presidente FEBRAFISCO 
e Marcos Belchior, Vice Presidente FENALEGIS

PRONUNCIAMENTO DO  
PRESIDENTE DA CONACATE

O Presidente da CONACATE, Sr Antonio Carlos Fer-
nandes Jr, também Presidente da FENALEGIS, discursou 
na ocasião, expondo suas preocupações com o possível 
desmonte da estrutura estável de Estado, já que medidas 
governamentais apontam para desinvestimento nos serviços 
públicos e nos servidores.

Segundo ele, neste momento, as aspirações dos cidadãos 
são justamente obter o contrário, com uma melhora na efi-
ciência daquilo que é público, como retorno do pagamento 
de tributos. O cidadão deseja mais e o quanto antes, e medi-
das de restrição apontam para frustração de expectativas e 
desordenamento dos mecanismos, equipes e estruturas com 
foco em serviço público.

PRONUNCIAMENTO DOS  
PRESIDENTES DE FEDERAÇÕES

Os Presidentes de Federações integrantes da CONACATE, 
tiveram oportunidade também de expressar seu pensamento 
em relação à realidade brasileira do momento. Falaram 
Amauri Perusso, Presidente da FENASTC, Carlos Cardoso 
Filho, Presidente da FENAFIM, João Moreira, Presidente 
da FENALE, Pedro da Silva Cavalcanti, Presidente da 
FENAPRF, Germano Soares, Presidente da FEBRAFISCO 
e Marcos Belchior, Vice Presidente da FENALEGIS.

Todos apontaram sinalizações de reversão de aperfei-
çoamento da estrutura de Estado, em função do enfraque-
cimento da execução do orçamento público e endivida-
mento da União, Estados e Prefeituras. 

Tal situação apenas enfraquece os profissionais, as 
repartições, o suporte para os serviços e mesmo a fiscaliza-
ção, abrindo espaço para um rebaixamento da capacidade 
de fazer valer a vocação e os serviços de cada órgão público.

Foi unânime a visão de que a CONACATE, como enti-
dade nacional, pode ser um canal de interlocução fundamen-
tal, para levar estes pontos de vista a Governo, Congresso, 
Imprensa e Sociedade. •
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Transparência nas Contas Públicas,  
DNA da boa governança

A Lei de Acesso à Informação foi promul-
gada no Brasil no ano de 2011. Mas existe,  
de alguma forma similar, há mais de 100 anos em 
repúblicas como a inglesa, americana, canadense 
e australiana, ou em alguns países nórdicos.

É, portanto, muito recente e ainda são jovens 
seus efeitos sobre o comportamento de quem 
está na gestão pública. Seus efeitos, de permitir 
o monitoramento social, por parte da imprensa e 
de qualquer cidadão, ainda estão surpreendendo 
os administradores dos três Poderes e das três 
instâncias, municipal, estadual e federal.

Com a Lei de Acesso à Informação, e sua 
conseqüente idéia de Transparência, foi possível 
começar a acompanhar, sem precisar aguardar 
avaliação temporal de auditores, o andamento 
das contas públicas, as decisões de gastos, o real 
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
e com isso, impactar com estabelecimento de 
novo nível de probidade por parte dos decisores 
no Poder Público.

Com o efeito varredura, permitido pela tec-
nologia da internet, é possível seguir a aplicação 

dos recursos da sociedade, encontrar os lapsos de 
uso do dinheiro, ou formas de escamoteação, e 
colocar isso a público, determinando um processo 
de mudança de comportamento com o tempo.

Esse “vigiar” coletivo das contas públicas, 
de forma contínua e incontrolável por parte do 
administrador público, deixou-o exposto, assim 
como as ações partidárias dentro do Estado, 
assim possibilitando revelar de fato quais são suas 
prioridades políticas. Afinal, a forma com que o 
orçamento público é executado, é o que revela de 
fato, os interesses daquela gestão.

Por conta dessa nova dinâmica, da junção da 
Lei da Responsabilidade Fiscal + Transparência 
+ Varredura pela internet, o chamado “DNA” 
da boa governança está baseado, antes de mais 
nada, em não ocultar nada da população e, quem 
sabe, fazer do Acesso à informação um atributo 
daquela gestão. Por isso diversos órgãos públicos 
têm partido para mais e mais acessos, lançando 
sites especiais de acompanhando, aplicativos de 
celular e todas ferramentas possíveis para instru-
mentalizar a sociedade e empoderar o cidadão. •

Para além da  
democracia e da representação,  

uma sociedade transparente 
é uma sociedade mais igualitária,  
onde o cidadão tem mais meios 
e mais força para efetivamente 

acompanhar os atos dos governantes.  
Quanto mais acesso aos  

dados públicos,  
mais forte é o cidadão.

Leonardo Cavalcânti, 
editor de Brasil do  
“Correio Braziliense”

Diversos estudos já  
indicam que a transparência e  

a participação cidadã melhoram as 
políticas públicas. Em primeiro lugar,  

porque a ação estatal será mais efetiva 
se comportar distintas visões sobre o 

problema público a ser atacada.  
Em segundo lugar porque a ação  

será mais eficiente se houver  
mais olhos acompanhando.

Fabiano Angélico, 
Diretor Transparência  
Internacional
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? Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos  
Federal, Estaduais e do Distrito Federal

A estrutura de representação sindical estabe-
lece níveis de atuação definidos pela legislação.  
A FENALE, fundada em 22 de setembro de 1993, 
é entidade de segundo grau e representa, como 
Federação, o conjunto da categoria de servidores 
públicos do Poder Legislativo reunidos em sindi-
catos formadores de sua base em âmbito nacional.

Tem princípios rígidos de observância do 
Estado Democrático do Direito, da livre organi-
zação dos seus filiados; defende a moralidade,  
a eficiência e a eficácia da administração pública 
por meio da valorização e profissionalização dos 
servidores e do serviço público.

Suas finalidades e objetivos estabelecem a 
unificação dos esforços dos sindicatos federa-
dos em defesa das legítimas reivindicações da 
categoria, dando organicidade e estrutura à ação 
conjunta junto aos poderes públicos constituídos, 
e vem de conquistar em 2015 o reconhecimento 
formal do Ministério do Trabalho com a obtenção 
do Registro Sindical.

A FENALE ao longo dos anos tem se destacado 
pela presença de sua diretoria e de seus filiados à 
frente das lutas contra iniciativas dos governos que 
intentam contra os servidores públicos, notada-
mente o PLC 257/16 que estabelece alterações na 
Lei de Responsabilidade Fiscal e aprofundam as 
ameaças aos direitos dos servidores com exigên-
cias fiscais para a adesão ao plano de auxílio aos 
estados para refinanciar suas dívidas.

Mais recentemente nova ameaça 
com a PEC 241/16 já aprovada na 
Câmara dos Deputados e enviada 
ao Senado Federal, onde tramitará 
como PEC 55/2016, que limita o 
crescimento dos gastos federais,  

que certamente será adotada por estados e municí-
pios, pelos próxmos 20 anos, afetando e sucateando 
o serviço público, um grave retrocesso aos direitos 
sociais, levando ao desmonte de áreas como educa-
ção, saúde e seguridade, pondo em risco as garantias 
fundamentais à consolidação da democracia.

Temos conciência das nossas responsabilida-
des e do compromisso inalienável da prestação de 
serviços de qualidade à sociedade, como expres-
sam nossas “CARTAS” aprovadas em Encontros  
Nacionais, porém, não somos responsáveis pelos 
desmandos de governos que se sucedem, que 
incham a estrutura pública, que concedem ilusó-
rias isenções fiscais, que individam a Nação, que 
fraudam, que corrompem e são corrompidos. Nós, 
servidores públicos de carreira ativos e inativos 
queremos instituições fortes e por isso não nos con-
formamos de ver nossos direitos serem ameaçados.

Por isso a FENALE, nossa representação clas-
sista luta pela auditoria da dívida do País, pela 
reforma política, pela punição dos culpados em 
qualquer esfera e poder; contra o nepotismo de 
qualquer espécie, afinal, 
somos pela total transpa-
rência dos atos públicos. 
Essa é a FENALE.

João Moreira
Presidente

Diretoria e filiados
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Quando pensamos na forma e alcance que 
devemos conferir para uma determinada orga-
nização, é porque já debatemos e identificamos 
quais as questões que devem ser respondidas, no 
tempo atual.

A CONACATE é a resposta de um conjunto de 
federações preocupadas em defender e valorizar 
carreiras indispensáveis ao bom funcionamento e 
continuidade das atividades públicas, no Brasil.

É, igualmente, uma confederação capaz de 
dar voz e tomar acento em todas as instâncias e 
poderes, para deliberações que envolvem a vida de 
milhares de servidores públicos que atuam em todo 
País, concursados e dedicando suas qualificações  
e energia a serviço do Estado e da comunidade.

Essa compreensão e o compromisso com a 
prestação de bons serviços e produção de bens 
públicos de boa qualidade para a população (toda 
ela, e não apenas para os pobres, ainda que a estes 
dirija maior atenção e recursos buscando mini-
mizar as desigualdades econômicas gritantes do 
Brasil) deve nortear suas formulações e atitudes.

Como não existe Estado sem Servidor Público, 
deve a CONACATE defender a dignidade dos tra-
balhadores e buscar assegurar o respeito do gestor 
(em todos os níveis, todo o tempo) e da sociedade 
para com suas funções. Importa recepcionar e 
qualificar aqueles que ingressam, construir car-
reiras promissoras e bem remuneradas, cuidar da 
saúde e bem estar durante toda a vida funcional, 
construir ambientes de trabalho livres, demo-
cráticos e criativos e preservar sua dignidade  
(e impedir danos) na aposentadoria.

O engajamento da CONACATE nas grandes 
questões nacionais nasce do domínio das informa-
ções, da capacidade que temos de compreender as 
questões públicas e da consciência de cidadania.

Nossa relação com o conjunto dos trabalhado-
res, públicos e privados deve estar pautada nos nos-
sos valores e com o interesse público. A CONA-
CATE atuará de forma clara e transparente, com 
objetividade e grande capacidade de diálogo.

O mundo e o Brasil encontram-se diante de 
graves ataques aos servidores e ao serviço público. 
Vamos à luta! 

Amauri Perusso 
Presidente FENASTC

Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos  
Tribunais de Contas do Brasil

Organizar para o desenvolvimento do Brasil e de seu povo
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Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e  
Tribunais de Contas Municipais

Resgatando os Legislativos Municipais

Fora de dúvida que, dentro dos desprestígios 
diversos colhidos pela administração pública e 
pelos poderes públicos, uma das instituições mais 
atingidas foi a figura da Câmara Municipal.

Não bastassem seus pares de Brasília, Câmara 
dos Deputados e Senado Federal, estarem sob forte 
pressão e avaliação crítica da opinião pública, 
os legislativos municipais passaram os últimos  
4 anos em declínio de expectativas e deterioração 
de suas relações com suas comunidades.

Centenas de notícias em todo país, a toda 
semana, abordaram escândalos diversos, com 
cenas transmitidas em telejornais, de vereadores 
sendo conduzidos para prisão, com operações 
surpresa do Ministério Público e, até mesmo, 
situações de Câmaras Municipais que ficaram 
sem vereadores – todos presos – ocorreram.

Cravou na população a percepção de que, 
aparentemente, os vereadores estão ali para tudo 
e qualquer coisa, menos pensar, planejar e legislar 
seus municípios. São “carimbadores” de projetos 
de Prefeitos, de cobertura de ações 
partidárias e disponíveis para opor-
tunidades e atendimento fisiológico.

Há muitos bons Vereadores, 
mas em meio a isso tudo, não 
conseguem fazer a diferença da 
forma desejada.

Tal situação conflita de frente 
com as expectativas das novas 
gerações, e também da terceira 
idade, cada vez mais preocupada e  

interessada na qualidade de vida em suas cida-
des, em uma estrutura urbana e rotinas com 
maior civilidade, com um serviço público muni-
cipal mais eficiente. É nas cidades onde as pes-
soas vivem...

E é pela mudança do exercício legislativo nos 
municípios, e da própria gestão pública municipal, 
onde pode ser iniciada uma revolução no desen-
volvimento social e econômico do país. É mais 
palpável cuidarmos melhor daquilo que está perto 
de nós. É menos difícil cobrarmos dos adminis-
tradores públicos que estão ao nosso alcance.

A aproximação das organizações dos servi-
dores públicos, junto às organizações da soci-
edade civil, associações, sindicatos e ONGs de 
monitoramento social, é fundamental, e pode 
ser um caminho de acompanhar de forma con-
junta a administração pública de cada cidade,  
da execução real do orçamento público e da 
construção de soluções, de forma a não ficarmos 
reféns de salvadores da pátria.

Diretoria da FENALEGIS
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É relativamente recente o aumento da demanda de registros sin-
dicais no campo das organizações representativas dos servidores  
públicos. Várias categorias de várias instâncias foram melhor definidas e 
mais fortalecidas após o processo de redemocratização do país.

Fruto disso o processo de sindicalização vem ganhando mais volume 
e novas demandas junto ao Ministério do Trabalho. 

A Revista da CONACATE foi recebida pelo Chefe de Gabinete do 
Ministro do Trabalho, Dr Renato Araújo, que comentou um novo parâ-
metro na gestão destes processos para ganho de agilidade.

Ministério do Trabalho  
ganha novo ritmo de verificação dos pedidos de registro sindical

Redação: Gostaria que você comentasse sobre o 
salto de qualidade que o Ministério do Trabalho 
está procurando dar na questão do andamento dos 
registros sindicais.

Renato Araújo: Nós temos feito aqui no Ministério 
do Trabalho um choque de gestão. Ou seja, nós esta-
mos corrigindo procedimentos. No início do ano 
passado nós tínhamos mais ou menos 3 mil proces-
sos de registros sindicais represados. Nós analisáva-
mos em cerca de 6 meses, o que havia sido pedido 
de registros durante 1 ano. Hoje estamos analisando 
esse mesmo um ano em apenas 3 meses. Isso se dá 
porque simplificamos o procedimento e estamos rea-
lizando correções nas portarias e reduzindo a buro-
cracia. As entidades sindicais precisavam apresentar 
muita documentação, muito ofício era enviado aos 
sindicatos, e estamos simplificando isso. Hoje o 
processo tem sido mais célere. Estamos analisando 
atualmente processos de 2014, sendo que no início 
eram os de 2012 que estavam sendo analisados.

Redação: Essa otimização do processo também 
permite maior interação, maior transparência, 
criação de uma expectativa de um cronograma 
mínimo para os sindicatos?

Renato Araújo: Sim. Os sindicatos podem aces-
sar no site do Ministério qual a situação, qual o 
andamento e em qual local do Ministério o pro-
cesso está naquele momento. Ele também pode 
verificar qual a posição na fila, pois os regis-
tros sindicais seguem uma lógica cronológica.  
Tudo isso possibilita transparência.

EN
TR
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Redação: A sindicalização dos servidores públi-
cos de certa maneira é relativamente recente. Era 
uma área que estava sendo afetada por essa moro-
sidade anterior?

Renato Araújo: Sim. Nós temos nessa fila que eu 
citei dos 3 mil processos, em uma estimativa não 
tão exata, eu calculo mais ou menos 10% de sin-
dicatos e servidores públicos municipais, e esses 
registros tem saído. Nós temos mais de 5.000 
municípios no Brasil, são 5.000 sindicatos de ser-
vidores públicos municipais tendo seus registros e 
suas pretensões realizadas.

Redação: E o sindicato como instituição?  
Em cada um desses locais é fundamental para 
ter um diálogo e uma negociação adequada? 
Permanece importante para democratização das 
relações de trabalho?

Renato Araújo: Exato. Uma coisa que a nossa ges-
tão tem feito é ir aos Estados, assim como fez o 
Secretário Carlos Lacerda e o Ministro Ronaldo 
Nogueira, e visitar o sindicatos. Eu sou servidor 
de carreira e estou aqui no Ministério do Trabalho 
desde 2014, e eu não conhecia a realidade dos sin-
dicatos. Hoje tenho ido a sindicatos de servidores 
públicos, sindicato de agricultores familiares, e 
tenho conhecido cada um. Porque no Ministério, 
muitas vezes, você analisa o processo mas não sabe 
como é o outro lado. Hoje nós temos ido, conver-
sado com todas as categorias e olhado nos olhos 
de cada trabalhador para identificar quais são suas 
expectativas a fim de conhecer sua realidade.
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PÚBLICA  
Central do Servidor 

CRESCE
e ganha destaque  
EM TODO PAÍS

Antes de completar 2 anos de vida, a Pública 
Central do Servidor vem encontrando seu espaço 
e sendo reconhecida, cada vez mais, como a 
principal “casa” sindical de todos os servidores 
públicos. Constrói-se como a entidade maior, 
que reúne todas categorias, todas instâncias e de 
forma multipartidária.

A mensagem de necessidade de união 
dos servidores em âmbito nacional e de 
forma convergente vem sendo bem recebida. 
Respeitando o partidarismo e filosofia ideológica 
de cada servidor, e cada organização, a Pública 
evidencia-se pelo acolhimento e pluralidade.

O Brasil mudou, a sociedade e a cidadania 
ganharam formatos mais abertos e que, apesar 
de antagonismos, busca espaços de tolerância e 
convivência. A Pública trabalha para ocupar essa 
posição entre os servidores, representados pela 
ética e comprometimento com o Estado, pelo 
profissionalismo e evolução do serviço público, 
pela busca de uma estrutura pública capaz de gerar 
amparo social e desenvolvimento econômico de 
maneira equilibrada.

CATEGORIAS PARTICIPANTES

A cada semana novas categorias ingressam 
na base da Pública. São associações, sindicatos 
e movimentos que pouco a pouco identificam a 
importância de tornar a Central do Servidor uma 
marca forte e de participação política relevante.

O modelo de sociedade brasileira vem 
passando de estrutura manufatureira para uma 
estrutura de serviços. A melhora dos índices de 
vida também pressiona por serviços públicos 

melhores. E nesse contexto há uma janela de 
oportunidade para o servidor público crescer 
como interlocutor estratégico e ser porta voz de 
causas de interesse público.

Já fazem parte da Pública boa parte de 
categorias como servidores de Prefeituras, 
servidores de Câmaras Municipais, servidores 
de Assembleias Legislativas, servidores do 
Judiciário, do Legislativo Federal, do TCU 
e Tribunais de Contas, do Banco Central, de 
Agências Reguladoras, especialistas de políticas 
púbicas e gestão governamental, técnicos 
graduados das Universidades Federais, agentes 
da Polícia Federal, e muitos outros setores.

ATUAÇÃO JUNTO A GOVERNO E CONGRESSO

No novo contexto de participação da opinião 
pública nas questões nacionais, a Pública sabe da 
importância de um diálogo constante com Governo, 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

Os cidadãos em geral desejam um estado 
mais capaz, mais forte na sua função de entregar 
serviços públicos, e ao mesmo tempo, adaptado à 
era digital. As gerações X, Y e Z ganham espaço 
como novos eleitores e pedem mudanças profundas 
no ritmo e métodos da administração pública.

Por outro lado, o Brasil passa por momentos 
de “estresse” entre o eleitor e a classe política. 
Enxerga que há uma geração ainda no poder, 
porém de passagem ou em fase final, e que 
gostaria que a estrutura do Estado evoluísse.

É este o panorama que favorece a Pública 
como Central Sindical de grande potencial nesses 
novos tempos.

PÚ
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Opiniões e Denúncias  
da Pública vem  

ganhando destaque  
na mídia nacional.

REGIONAIS

A Pública está criando estruturas regionais. 
São executivas dotadas de Diretoria própria e que 
farão trabalho de imersão regional pelas causas 
nacionais. Serão fundamentais para disseminação 
da mensagem da Central do Servidor, para 
formação de lideranças em todo Brasil e para 
criação de uma sólida rede de ativismo em nome 
do servidor público e do serviço público.

A Pública já tem executivas montadas, ou em 
fase de montagem, nos Estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato 
Grosso, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, 
Bahia e Amazonas, com vários outros pólos em 
formação.

A PÚBLICA espera você!

CRIAÇÃO DE UMA REDE COLABORATIVA

A Pública vê a circulação de ideias, opiniões 
e ações como um ativo fundamental para a 
transformação do país. E o servidor público 
municipal precisa ter a mesma atualização e 
capacidades que o servidor público de Brasília. 

Mesmo com realidades diferentes, a percepção 
sobre para onde vai o Estado brasileiro pode ser 
comum, pode ter afinidades e energias e esforços 
podem ser unidos na mesma direção.

A Pública está lançando a TV DO SERVIDOR.
Trata-se de um plataforma de TV Online com 

produções feitas por organizações e entidades do 
serviço público de todo Brasil. E com debates e 
entradas ao vivo direto de Brasília, partilhando 
com toda a categoria informações de forma rápida 
e de atualização.

A TV DO SERVIDOR será uma plataforma 
importante para concentrar a audiência do servidor 
público de todo país. E sua existência poderá 
oferecer sempre contraponto ao noticiário da 
imprensa tradicional, comentários especializados 
e espaço para participação de autoridades, 
parlamentares e lideranças de movimento sociais.

Adicionalmente a Pública está criando o 
INSTITUTO PÚBLICA.

Esse Instituto visa criar grupos de trabalho para 
análises, levantamentos e sondagens de opinião. 
Atualmente as pessoas e imprensa desejam ter 
referências para poder saber onde de fato está o 
pensamento comum das pessoas ou de profissionais 
especializados de determinadas áreas.

Para isso fazer pesquisa é fundamental. Criar 
dados e através deles pautar a opinião pública 
de maneira com que possa fazer juízo por si 
mesma. O que pensa o servidor público sobre 
esta ou aquela questão? Como está a performance 
do serviço público de certa área? Para dar essas 
respostas é que virá o INSTITUTO PÚBLICA. www.publica.org.br

PÚ
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NOTA PÚBLICA -  OPERAÇÃO QUINTO DO OURO29 DE MARÇO DE 2017A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Operação “O Quinto do Ouro” –  
A posição dos servidores diante das denúncias.

CAMPANHA DA FENALE CONTRA  

A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O Presidente da FENALE João Moreira,  

e o Secretário Geral José Rangel, informam que  

foi finalizada Moção técnica e política contra a Reforma 

da Previdência com o embasamento necessário.

CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES REFORÇA  LUTA CONTRA REFORMA  DA PREVIDÊNCIA
A Conacate reúne as carreiras típicas de 

Estado e foi criada num momento de ameaças 
a direitos trabalhistas e previdenciários.Notícia publicada no Jornal do Commercio de Pernambuco 

14 de março de 2017

MATÉRIA COM O PRESIDENTE DA CONACATE,  

ANTONIO CARLOS FERNANDES JR,  

NO JORNAL A TARDE DA BAHIA -  

EM FOCO: O TEMA DA TERCEIRIZAÇÃO

Notícia publicada no Jornal A Tarde da Bahia - 24 de março de 2017

Formação da opinião pública  
é uma responsabilidade

As causas públicas voltaram a ocupar um rele-
vante espaço no debate junto à opinião pública. 
Com as redes sociais, aquilo que a imprensa 
publica repercute na internet e vice-versa, e o que 
viraliza na web é motivo de atenção dos meios de 
comunicação tradicionais.

Ciente desses mecanismos de formação de 
opinião, entidades sindicais como a CONACATE 
tem uma importante função social de informação 
e análise técnica.

Governos fazem ações de propaganda de suas 
versões quando desejam convencer a população de 
algo. Idem as empresas. E qual é a versão que vale?

Por isso, com este perfil de dinâmica de 
comunicação, profissionais do Estado, como os 
representados pela CONACATE, tem um papel 
de levantar os dados reais, organizá-los e mostrar 
para a sociedade quais são os rumos públicos que 
deles derivam.

Justamente por isso, os dirigentes da Confede-
ração movem-se por todo país, melhorando suas 
capacidades de coleta de informações e de diag-
nósticos, para poder repercutir o demandado pela 
imprensa nas mais diferentes camadas do serviço 
público e de funcionamento do Estado.

A sociedade busca referências e visão técnica. 
Percebe que houve uma dose excessiva de par-
tidarização de políticas públicas e muitas vezes 
essa “contaminação” vem prejudicando o escla-
recimento real.

A CONACATE propõe-se a ser essa ferra-
menta de apoio à informação da sociedade, sendo 
polo de geração de conteúdo e liderança para 
formação de opinião. Aliás, chama para si essa 
responsabilidade, na qual enxerga ser um dos 
atributos necessários dos sindicatos dos novos 
tempos: uma visão técnica e qualificada dos seus 
setores de atividade, e como podem ser agentes de 
transformação para evolução econômica e social, 
mais justa e mais inclusiva.

CONACATE QUER DEBATER  DÍVIDA PÚBLICAPresidente da instituição, Antonio Carlos Fernandes  

destacou que, antes de discutir temas que afetam 

unilateralmente a população, o Governo precisa analisar,  

por exemplo, o custeio da dívida pública.
Notícia publicada na Folha de Pernambuco - 15 de março de 2017
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Federação Nacional dos  
Policiais Rodoviários Federais

A Segurança Pública 

A segurança pública encontra-se numa pro-
funda crise em todo o país. Hoje, o Brasil amarga 
seus 60 mil homicídios e mais 50 mil mortes no 
trânsito, com requintes ainda de terrorismo com 
eventuais ataques coordenados por organizações 
criminosas em determinadas localidades; uma 
verdadeira catástrofe social que extrapola todos 
os parâmetros aceitáveis internacionalmente.

Algo que está satisfatoriamente comprovado 
é que o atual modelo adotado no país para a 
segurança pública já não gera resultados que levem 
à paz social. Urge que sejam feitas mudanças 
estruturais no modelo de segurança pública 
adotada no país que se mostra com um alto índice 
de ineficiência, não obstante toda a aplicação dos  
seus servidores e órgãos no cumprimento  
das suas missões institucionais.

É necessário repensar o trânsito com serie-
dade e comprometimento para se encontrar saí-
das viáveis para a redução efetiva das mortes.  
Além do prejuízo inestimável de vidas humanas, 
os acidentes de trânsito são responsáveis por um 
prejuízo financeiro fabuloso a cada ano, tendo o 
custo de cada morte em torno de 500 mil reais 
segundo o último estudo divulgado pelo IPEA.

Os números demonstram a urgência dessas 
mudanças, e a FENAPRF / PRF / CONACATE 
estão prontas para somarem da melhor forma no 
atingimento desses objetivos.

Pedro da Silva Cavalcanti
Presidente da Federação Nacional dos 

Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF)
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Políticas de Estado x Políticas de Governo

Após as manifestações de junho de 2013, sociólogos e espe-
cialistas apontaram a palavra de ordem de “não é pelos R$ 0,20”, 
como a gota d’água da impaciência das novas gerações com a apatia 
e velocidade das administrações públicas resolverem os problemas 
do “condomínio Brasil”.

As gerações X, Y e Z, o chamado mundo millenial, criado no 
ambiente das novas tecnologias, da internet globalizada, e com 
acesso à informação total e irrestrita, do efeito “Snowden”, deseja 
que o Estado, serviços públicos, e a modernização da sociedade 
aconteçam de forma mais rápida e mais imediata possível.

Esses jovens, e jovens adultos, vivendo em profissões e ambi-
entes de trabalho conectados, com múltiplas transformações no 
dia, na semana e no ano de suas organizações, têm expectativa 
de respostas em ritmo mais dinâmico também do Poder Público e 
mudanças mais profundas e menos anacrônicas.

TRANSIÇÃO GERACIONAL

Por outro lado, as gerações que criaram a Nova República  
brasileira, e lutaram contra a ditadura, ainda ocupam os princi-
pais postos de comando no país e lideram os principais partidos e  
principais máquinas eleitorais. 

As reformas de Estado, iniciadas no Governo Itamar Franco 
e demandadas pela sociedade, vêm perdendo força ao longo dos 
últimos anos. Há uma clara frustração de expectativas entre a  
cidadania real e aquilo que os Governos desejam entregar.

Cada novo Governo eleito, seja no âmbito municipal,  
estadual ou federal, apre-
senta planos para sua gestão, 
suas obras, suas promessas 
e sua visão de zeladoria e 
manutenção da estrutura 
pública, e foca em retorno 
de prestígio para suas ações, 
tentando dar finitude às 
expectativas públicas às suas 
próprias visões partidárias e 
ideológicas.

Política de Governo  
costuma ter prazo de validade,  
oito anos na pior das hipóteses;  
política de Estado é permanente,  

porque o Estado permanece –  
isso quando as políticas de governo  

não são suficientemente  
catastróficas para acabar  

com o Estado.

Milton Jung, 
Jornalista e Âncora  
da Rádio CBN

Roberto Lamari, 
Vice-Presidente da ABEL, 
Associação das Escolas  
de Legislativos

Políticas de Estado  
são sempre mais bem vindas,  

pois devem representar o 
pensamento de uma nação,  

e tem caráter perene,  
são programas de longa duração,  
e independem do governante de 

plantão, já as políticas de governo  
tem caráter imediatista,  

e dependem do governante de 
plantão e de fatores momentâneos, 

por outro lado muitas vezes são  
o remédio encontrado para  

se sair de uma crise por exemplo,  
ou representam mudanças de 

cultura, pensamento de um povo.  
A questão é que políticas de  
Estado e política de governo  
podem se chocar, e por vezes  
a política de governo destrói  

uma política de Estado gestado por 
décadas e décadas.

Políticas de 
ESTADO?
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As políticas de Estado  
tendem a ter um horizonte  

mais longo em sua aplicação e 
focar em objetivos mais estruturais, 

uma vez que são de interesse de 
toda a sociedade e estão acima de 
disputas partidárias ou ideológicas. 

Já as políticas de governo ficam 
subordinadas a essas disputas 
e tendem a ter objetivos mais 
conjunturais e de momento.  

Ambas são complementares mas  
é preciso saber distingui-las,  

para termos uma melhor atuação da 
Administração Pública.

Alex Canuto, 
Presidente ANESP - 
Associação Nacional  
dos Especialistas em  
Políticas Públicas 

As “políticas de Estado”  
são políticas estáveis, com uma 
noção de continuidade, dada a 
escolha consensual nacional,  

que envolve normalmente vários 
setores públicos e privados. 
As “políticas de governo”  

estão mais afetas ao jogo político 
eleitoral e às prioridades sazonais  

da população, muitas vezes  
não tão consensuais,  

sujeitas a variações por períodos.  
No Brasil, é muito comum a 
confusão entre política de  

Estado e política de governo,  
mas penso que progredimos no 
sentido de detectar e vislumbrar 

determinados aspectos nacionais,  
respeitando determinadas políticas, 

independentemente da  
questão partidária.

Dra Heloísa Helena, 
Conselheira Substituta 
Tribunal de Contas de Goiás

AUMENTO DE EXPECTATIVAS COM POLÍTICAS DE ESTADO

O diálogo entre Governos e sociedade sofre, assim, cada 
vez mais de falta de sincronia. Mal os Governos assumem,  
rapidamente surge um sentimento enorme de frustração pela  
redução de esperanças de modernização real e efetiva do país.

Analistas debitam esse fato a uma clara falta de lideranças 
na política atual e na dificuldade de surgirem novos personagens 
neste cenário.

Porém, o país potência econômica mundial, rico em capital 
humano e mais criativo para reduzir desigualdades, talvez possa 
ser unido e transformado com uma revisão de expectativas a  
respeito do Estado. 

Ao invés de obras de curto prazo, necessárias, porém quase 
sempre fisiológicas, ou mega projetos dispendiosos de governos 
salvadores da pátria e populistas, decididos em gabinetes fechados 
e com lucros partidários, impõe-se um retorno às reformas de 
modernização do Estado, de políticas tributárias, de agilização da 
estrutura do serviço público, profissionalização de seus recursos 
humanos, compartilhamento com os cidadãos de planos de médio 
e longo prazo, priorizando investimentos necessários, como por 
exemplo, a educação.

A educação é a principal ferramenta de transformação social, 
de equipar os indivíduos com a possibilidade de mudança em suas 
vidas, de ascensão social e econômica, de geração de oportunida-
des de trabalho, emprego e empreendedorismo. Não é obra de um 
Governo. É obra de uma geração e política de Estado.

A competição entre Governos, por atendimento social de curto 
prazo, necessário, ou por obras que marquem suas gestões, acabou 
apequenando o planejamento do país e permitindo que o Estado  
decaísse, e a força dos partidos ficassem maiores do que o  
recomendado dentro do seu aparato de comando.

Priorizar o médio e o longo prazo, de forma clara e em debate 
público, é a melhor forma de envolver a sociedade, abrir espaço 
para a participação e o compromisso dos jovens, que em breve 
estarão na política, e impedir o apoderamento do que é público 
por políticas partidárias de varejo, que terminam por implodir 
a racionalidade administrativa, para maximizar os recursos da 
sociedade na direção correta e conseqüente. •

Políticas de 
GOVERNO?
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“Sonegômetro” 
viaja pelo Brasil sinalizando a perda de recursos públicos

O Sonegômetro é um contador dinâmico auto-
matizado que revela os valores que envolvem a 
sonegação fiscal no país. Só em 2016, a previsão 
é que o valor sonegado alcance aproximadamente 
R$ 500 bilhões do Brasil, número similar ao do 
ano anterior.

O Sonegômetro foi idealizado como contra-
ponto ao Impostômetro, que fica localizado no 
centro de São Paulo. Já o Sonegômetro tem viajado 
pelo Brasil e ficado exposto em diversos locais 
públicos, em iniciativa de Sindicatos de Servidores  
dos Fiscos, federal, estaduais e municipais, em 
campanha de esclarecimento e informação à soci-
edade sobre os impactos desta evasão de valores.

O valor sonegado é quase o dobro do orça-
mento conjunto do ano para os Ministérios da 
Saúde e da Educação. Segundo dados do Minis-
tério da Fazenda, o país tem hoje um estoque de  
R$ 1,5 trilhão na dívida ativa. Desses, R$ 395 
bilhões pertencem a apenas 500 devedores, dentre 
os 200 milhões de brasileiros. Entre eles, a minera-
dora Vale (R$ 41 bilhões), a Carital Brasil – antiga 
Parmalat – (R$ 24 bilhões) e o 
Bradesco (R$ 4,8 bilhões).

A campanha visa contar 
com apoio de servidores, 
para fortalecimento da estru-
tura de fiscalização e uma 
rede de mútua colaboração.  
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Os próprios procuradores têm de fazer essa busca. 
Existe uma proporção de 0,7 servidor de apoio 
para cada procurador. No Ministério Público e 
na magistratura existe um corpo técnico que vai 
de dez a 20 servidores por membro. Os sistemas 
tecnológicos também são considerados obsoletos, 
na parte de suporte.

Conforme estudos técnicos, a cada R$ 1 inves-
tido no reforço do Fisco, a procuradoria retorna 
cerca de R$ 800 aos cofres públicos, identificando 
e cobrando sonegadores.

Outro ponto atacado pelos procuradores e ser-
vidores é a necessidade de realizar uma reforma 
tributária, tanto para simplificar o sistema, como 
para que ele seja mais eficiente. Segundo eles, 
a injustiça fiscal é gritante no Brasil, já que não 
existe progressividade nos tributos. 

Para desenvolver, os Sindicatos do fisco utilizam 
dados oficiais do Ministério da Fazenda, cruzando a 
estimativa da arrecadação, o crescimento do PIB e o 
efetivamente arrecadado. Também são considerados 
outros estudos de arrecadação tributária. •
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POLÍCIA FEDERAL
a serviço do Estado e da Sociedade

Redação: A operação Lava a Jato foi o desenca-
deador de um novo tempo de respeito aos agentes 
públicos engajados na mudança da sociedade?

Delegado Sandro Avelar: Sem dúvida a opera-
ção lava jato é um marco para o país, pois rea-
lizada com os esforços conjuntos de servidores 
de diferentes órgãos num mesmo sentido, com 
o intuito de combater a corrupção nas camadas 
mais elevadas do poder público. Foi assim que a 
Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder 
Judiciário corresponderam aos anseios da socie-
dade brasileira que, há muito, esperava ver com-
batida essa relação promíscua entre corruptos do 
setor público e privado, se retroalimentando com 
recursos públicos desviados da saúde, educação e 
outros setores básicos.

Redação: A Polícia Federal, Ministério Público, 
setores de auditoria de contas e setores do Judici-
ário vem obtendo apoio da opinião pública. É um 
fato novo depois de anos e anos de ceticismo do 
cidadão relativo a todas instituições do Estado?

Delegado Sandro Avelar: Sem dúvida, e isso é 
importantíssimo para mudar as referências para 
o cidadão comum, acostumado a criticar os 
órgãos da persecução criminal por não verem 
os resultados práticos dessa persecução. A idéia 
da impunidade nas camadas mais poderosas 
macula o país, rouba a auto estima da população e  
alimenta aquilo que Nelson Rodrigues chamava 
de complexo de vira-lata.

Redação: Acredita que esta nova motivação da 
opinião pública, de apoio a melhorias e trans-
parência do Estado, possa se estender a outros  
setores do serviço público?

Delegado Sandro Avelar: Acredito que sim, 
quando a sociedade reconhece o esforço dos 
servidores envolvidos nesse trabalho sério e de 
grande repercussão, o efeito é positivo para o  
serviço público como um todo, acaba por acarre-
tar a valorização de todos. 

Depois de muito tempo de expectativas 
ruins provenientes dos serviços públicos 
e servidores, parcelas expressivas da 
sociedade passaram a reconhecer  
em algumas classes profissionais,  
aspirações idênticas às suas em prol  
da transformação do Estado e  
de fim da impunidade.

Setores do Judiciário e do Ministério 
Público, assim como da Polícia Federal, 
vem sendo percebidos pelo cidadão  
como realmente comprometidos com 
mudanças e com um novo rumo  
para critérios de probidade pública.  
E vem recebendo apoio para de fato 
investigar com autonomia, poderosos  
do setor político e econômico,  
que tenham praticado peculato.

Para analisar este momento,  
a redação da Revista da CONACATE 
convidou Dr Sandro Torres Avelar, 
Delegado da Polícia Federal,  
e Presidente da FENADEPOL –  
Federação Nacional dos Delegados  
da Polícia Federal. 
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? Redação: A Polícia Federal em si, com esse 
momento, consegue fortalecer a categoria,  
autonomia e orçamento?

Delegado Sandro Avelar: A autonomia orça-
mentária e administrativa da Polícia Federal é 
importantíssima, mas não é de agora, não é tão 
somente em razão da lava jato. É um pleito antigo 
e de interesse absoluto da sociedade, que quer 
uma polícia isenta, de Estado, e não de governo.  
Hoje, se por qualquer razão o governo federal 
quiser enfraquecer a Polícia Federal, basta não 
liberar recursos para operações e até mesmo para 
a realização de concursos públicos, o que impli-
caria, em pouco tempo, na aniquilação da PF.  
Daí a importância da autonomia financeira e 
administrativa para a instituição!

Redação: Especialistas chamam esse momento de 
construção de uma “nova política”. Nesse futuro 
próximo, os servidores públicos em geral, podem 
também ser lideranças e terem mais voz?

Delegado Sandro Avelar: Podem e precisam!  
Sem voz, absurdos podem acontecer – ou se 
repetir – em flagrante prejuízo dos servidores 
públicos. Por exemplo: a reforma na previdência, 
se feita com equilíbrio, é necessária; contudo,  
se feita com esse espírito onde se atribui ao servi-
dor a responsabilidade pelas mazelas econômicas 
do país, haverá uma injustiça histórica, será o 
começo do fim das carreiras de Estado.

Redação: É possível fazer uma aproximação de 
setores do serviço público que tem carreiras típica 
de Estado? Como fazer a sociedade e imprensa 
entenderem que não se trata de motivos corpora-
tivistas, mas sim de busca de eficiência do Estado 
para atender o interesse de todos?

Delegado Sandro Avelar: Sim, essa aproxima-
ção é absolutamente desejável! Se a imprensa 
for alimentada com informações muito esparsas,  
o risco de se confundir ou não entender as razões 
de fundo das carreiras públicas é muito grande.  
Por isso a importância das entidades de classe, 
especialmente as confederações ou centrais orga-
nizadas, para fazer uma interlocução mais precisa 
com os órgãos de imprensa, transmitindo os verda-
deiros valores das carreiras por elas representadas.

Redação: Quais são as principais preocupações 
da Fenadepol em relação à categoria e ao Estado?

Delegado Sandro Avelar: Queremos a valori-
zação da Polícia Federal como órgão de Estado 
republicano, que não protege e não persegue, como 
preconizado na frase cunhada pelo ex-ministro da 
Justiça Marcio Thomaz Bastos.

quando a sociedade reconhece  
o esforço dos servidores  

envolvidos nesse trabalho  
sério e de grande repercussão,  

o efeito é positivo para o  
serviço público como um todo

Queremos a  
valorização da Polícia Federal  

como órgão de Estado republicano,  
que não protege e não persegue
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Federação Nacional  
dos Auditores e Fiscais de  

Tributos Municipais

A FENAFIM é uma entidade de âmbito 
nacional que congrega associações e sindicatos 
dos auditores e fiscais tributários dos municípios 
brasileiros. Os trabalhos da Federação foram 
sempre dirigidos para a consolidação da entidade e 
para o estabelecimento de um novo relacionamento 
com os poderes públicos, entidades e comunidade. 
Sua missão maior é unir os Auditores Fiscais dos 
5.550 municípios, acreditando na necessidade da 
luta nacional pela proteção dos direitos e garantias 
dos servidores do Fisco.

Entre as principais conquistas obtidas nos 
últimos anos, destacam-se: a inclusão, pela pri-
meira vez na história, da atividade profissional 
do Fiscal de Tributos Municipais na Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), junto ao Ministé-
rio do Trabalho; e a edição da Lei Complementar 
Federal n° 116/2003 que disciplina as hipóteses 
de incidência do ISSQN – Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza. Tal legislação era aguar-
dada desde 1988, eis que a falta de regulamenta-
ção constitucional gerava enormes prejuízos aos 
municípios.

O maior avanço obtido, todavia, foi a inclu-
são do inciso XXII do Art. 37 na Constituição  
Federal, dispositivo constitucional que passa 
a considerar “as administrações tributárias da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, atividades essenciais ao funciona-
mento do Estado”.

A FENAFIM reafirma a defesa de um  
Sistema Tributário Nacional justo, que onere 
menos a classe trabalhadora e as camadas sociais 
de menor renda e descentralize as receitas tribu-
tárias. O atendimento das demandas locais deve 
ser financiado com receita local e gerido desde 
a instância municipal de governo, mais próxima 
dos beneficiários do investimento público.

Carlos Cardoso
Presidente FENAFIM
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Federação Brasileira de Sindicatos  
das Carreiras da Administração Tributáriada 

União, Estado e Distrito Federal 

A FEBRAFISCO - Federação Brasileira 
de Sindicatos das Carreiras da Administração  
Tributáriada União, Estado e Distrito Federal é 
uma entidade de âmbito nacional que congrega 
exclusivamente sindicatos representativos de 
servidores públicos da Administração Tributária, 
de atividades essenciais ao funcionamento  
do Estado.

Criada com o objetivo de fazer frente às cons-
tantes alterações legislativas promovidas pela 
União e as Unidades Federativas, a FEBRAFISCO 
atua no Congresso Nacional, junto aos Executivos 
da União, Estados e Distrito Federal, para lutar 
pelos direitos e atribuições típicas de Estado de 
cargos historicamente pertencentes às Administra-
ções Tributárias, sempre observando os princípios 
da administração e do interesse público.

Fundada em 14 de fevereiro de 1992, a FEBRA-
FISCO representa sindicatos de todo o país, como 
o SINFFAZFISCO de Minas Gerais, o AFOCEFE 
- Sindicato do Rio Grande do Sul, o SINTAFISCO 
e o SIFAM do Amazonas, o SINDFAZCRE do 
Paraná, o SINTFEPI do Piauí, o SITESP de São 
Paulo, o SINTEC de Rondônia, o SINDFAZ do 
Distrito Federal e os SINDAF de Alagoas e Goiás.

A Federação também mantém relação institu-
cional com diversas entidades como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), os Conselhos Regi-
onais e Federais de Contabilidade e Economia e a 
Confederação Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado (CONACATE), a qual a FEBRAFISCO 
tem a honra de ser fundadora/filiada.

A FEBRAFISCO também promove por todo 
o Brasil debates acerca de Propostas de Emen-
das Constitucionais e seminários/congressos que 
discutem a Administração Tributária, propondo 
o incremento da arrecadação sem o aumento da 
carga tributária.

Os debates nos seminários e congressos pro-
movidos pela FEBRAFISCO são base para a tão 
necessária e desejada reforma tributária, trazendo 
uma arrecadação suficiente e plena de justiça fiscal.

A FEBRAFISCO defende por princípios uma 
Administração Tributária forte, com autonomias 
orçamentária e financeira, como determinada 
na CF88, e os direitos e valorização técnica, 
profissional e social dos servidores do Fisco, 
defendendo condições de trabalho que garantam 
a efetiva essencialidade de suas atividades.

Germano Soares
Presidente Febrafisco
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Prioridade para servidor é 
regulamentar Convenção 151

A crise fiscal, a PEC 241/16 (PEC 55/16, no 
Senado) e a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre o direito de greve do servidor público 
tornam urgente a regulamentação da Convenção 151 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que trata da negociação coletiva no serviço público.

Em período de crise fiscal – no qual há aumento 
do conflito distributivo, ou seja, a disputa pelos 
recursos orçamentários se acirra – quem não tiver 
instrumentos ou meios para participar dessa con-
tenda, fica claramente em desvantagem. 

A PEC do congelamento do gasto público 
dificulta ainda mais a disputa por recursos, espe-
cialmente para os serviços e servidores públicos.  
É que se o gasto extrapolar a despesa do ano ante-
rior, corrigida pelo IPCA, os cortes incidirão sobre 
os direitos dos servidores, em primeiro lugar.

A decisão do STF, que determina o desconto dos 
dias paralisados, em caso de greve no serviço público, 
por sua vez, é outro elemento que dificulta a luta por 
valorização dos servidores e dos serviços públicos.

A despeito de ter sido aprovada conclusivamente 
pelo Congresso em 30 de março de 2010, de ter sido 
ratificada pelo Decreto presidencial 7.944, de 6 de 
março de 2013, e de ter sido feito o registro da ratifi-
cação na OIT em junho do mesmo ano, a Convenção 
151 da OIT até hoje não entrou em vigor plenamente 
porque está pendente de regulamentação.

Nesse cenário, a regulamentação da Con-
venção ganha relevo, porque, uma vez regula-
mentada, os agentes públicos serão obrigados 
a sentarem-se à mesa de negociação, e havendo 
recusa em negociar ou o descumprimento do que 
for pactuado, legitima-se o exercício de direito de 
greve sem desconto dos dias paralisados.

Com o propósito de regulamentá-la, existem 
no Congresso vários projetos de lei, porém o mais 
adiantado, porque já foi aprovado no Senado e 
aguarda deliberação na Câmara, é o PL 3.831/15, 
do senador Antônio Anastasia (PSDB-MG),  

atualmente sob relatoria do deputado Betinho 
Gomes (PSDB-CE), na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos Deputados.

O projeto, que também é o mais completo entre 
muitos, conta com o apoio das centrais sindicais 
e das entidades sindicais de servidores. A matéria 
não apenas incorpora os princípios da Convenção 
151 e da Recomendação 159, da Organização 
Internacional do Trabalho no ordenamento jurí-
dico brasileiro, como também disciplina o modo 
de aplicação desses princípios e enunciados na 
negociação coletiva envolvendo entes públicos.

O PL 3.831 está estruturado em cinco capítulos:
1) Disposições gerais, com os principais 

conceitos;
2) Dos princípios, dos objetivos gerais e dos 

limites, que detalha as regras e procedi-
mentos a serem observados;

3) Da forma, da abrangência, do objeto,  
dos atores e do instrumento de formali-
zação da negociação coletiva, que trata  
dos meios e instrumentos abrangidos ou 
envolvidos no processo e negociação;

4) Da negociação coletiva e da relação com 
o Poder Legislativo, que dispõe sobre os 
procedimentos que exigem lei; e

5) Disposições finais e transitórias.

A prioridade dos servidores e suas entidades, 
numa situação de dificuldade como esta, não poderá 
ser outra senão regulamentar a Convenção 151 da 
OIT, já que a mesma não só reconhece, obriga o 
governante e legitima a negociação coletiva no serviço 
público, como possibilita o pleno reconhecimento do 
direito de greve, seja por recusa à negociação, seja por 
descumprimento do que for negociado. •

Antônio Augusto de Queiroz
Jornalista, analista político e  
diretor de Documentação do Diap

Nesse cenário, a regulamentação da Convenção ganha relevo, porque, uma vez regu-
lamentada, os agentes públicos serão obrigados a sentarem-se à mesa de negociação, 
e havendo recusa em negociar ou o descumprimento do que for pactuado, legitima-se 
o exercício de direito de greve sem desconto dos dias paralisados. A
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CONACATE E DIAP INFORMAM: Os entes federados – 
estados, municípios, nos respectivos poderes Legislativo 
e Executivo, podem fazer suas próprias regulamentações, 
independentemente da esfera federal. A Câmara Municipal 
de Bragança Paulista - SP foi o primeiro ente a fazê-lo.



Para um Estado eficiente, e produzindo cidadania,  
é fundamental carreiras sólidas e profissionalizadas 
que atendam as expectativas da sociedade dentro da 
estrutura pública.

Pensar, qualificar, coordenar e fazer avançar o Estado 
brasileiro passa pela formação de um “time” de alta 
qualidade e com metas de curto, médio e longo prazo.

O Congresso debaterá a dinâmica e qualidade do 
Estado que desejamos ter para a democracia brasileira.

SETOR DO FISCO
Carreiras e a execução de justiça fiscal  

para o crescimento do país

SETOR DE TRIBUNAIS DE CONTAS
Autonomia e independência nas auditorias,  

como sinalização de transparência e boa governança

SETOR DE LEGISLATIVOS
O debate público, a formulação das cidades e do orçamento 

público como formação da cidadania e qualidade da democracia

SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA
A aproximação da sociedade e das atividades de segurança,  

em um plano de trabalho de integração de todas as forças da área

I Congresso Nacional 
das Carreiras e Atividades 

Típicas de Estado

AGUARDEM A DATA E O LOCAL

AGUARDE

REALIZAÇÃO


