
 Funcionalismo denuncia Paulo Guedes na Comissão de Ética da Presidência da 
República 

O Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) - composto por 32 
entidades que representam mais de 200 mil servidores públicos - protocolou, no início da tarde 
desta terça-feira, denúncia na Comissão de Ética da Presidência da República contra o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. No documento, o funcionalismo pede que seja instaurado inquérito para 
apuração de "violações" do ministro ao Código de Conduta da Alta Administração Pública e ao 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
A recente declaração dada por Guedes, na última sexta-feira, em que comparou o servidor a um 
parasita, foi o estopim para a denúncia. Para representantes das categorias houve ofensa moral 
aos servidores de todo o país e violação ética. Eles se queixam também de outras críticas do 
titular da pasta direcionadas ao funcionalismo.  
A denúncia diz que "um discurso que compare servidores públicos a parasitas não tem nenhum 
contexto justificável, a fortiori quando emanado do Ministro de Estado de pasta central do 
funcionalismo público brasileiro". "Nesse cenário, imperiosa a atuação da Comissão de Ética 
Pública da Presidência da República para reprimir o descumprimento de compromisso ético que 
coloca sob risco os padrões qualitativos estabelecidos para a conduta da Alta Administração 
Pública Federal", escreveram os advogados do escritório que representa o Fonacate.  
Guedes fez o comentário durante seu discurso no encerramento do seminário pacto federativo, na 
FGV-RJ, em Botafogo, Zona Sul do Rio. "O governo está quebrado. Gasta 90% da receita toda 
com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima 
da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro 
está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento 
automático, não dá mais", declarou o ministro. 
A frase repercutiu e gerou inúmeras manifestações de repúdio das categorias federais. Depois, o 
Ministério da Economia emitiu uma nota informando que a frase de Paulo Guedes foi retirada de 
contexto, e que o ministro reconhece o valor dos funcionários públicos. Ontem, Guedes voltou a 
se desculpar, em mensagem enviada a alguns jornalistas. 
No documento em que apresentam a denúncia, os servidores argumentam que o ministro 
"declarou expressamente que direitos resguardados constitucionalmente a todo trabalhador 
brasileiro, inclusive para agentes públicos, como o direito à aposentadoria e ao salário digno, 
seriam as razões para a falta de recursos públicos".  
Afirmam ainda que a declaração de Guedes "sugeriu que a estabilidade conferida pela 
Constituição da República aos servidores públicos para a atuação independente e livre de pressões 
políticas seria desarrazoada". "Essas afirmações configuram desrespeito gratuito e desmedido a 12 
milhões de servidores públicos, que buscam  diuturnamente prestar serviço de qualidade 
à população brasileira, além de não condizerem com o decoro do Chefe de pasta que 
hoje congrega funções pertinentes à organização dos quadros de pessoal da Administração 
Pública", diz a denúncia.  

  
 



Empregados públicos seguem apreensivos com o desmonte da Conab 
O  ACT da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 2018/2019 foi prorrogado pela 6º vez 
esta semana. O fato está gerando indignação entre as empregadas e os empregados públicos que 
temem por seus empregos e pela privatização da estatal. 
Só em 2019, o governo Bolsonaro fechou 27 armazéns no Brasil e apesar de afirmar que não irá 
privatizar a empresa, segue desmontando sua estrutura, capacidade de intervenção e fomento de 
políticas que desenvolvam a circulação da produção agrícola no país. A Empresa tem um papel 
fundamental de combate à fome, no apoio a agricultura familiar, a pesquisa de tecnologias para a 
agricultura e no fomento do debate sobre responsabilidade ambiental no Campo. 
As frentes de atuação da Conab incluem programas para pequeno e médio produtor, estipulação 
de preço mínimo e armazenagem; combate a carências alimentares e amparo a desassistidos; 
cuidado com a dieta da população brasileira e manutenção de estoques. 
O governo alega que fechou os armazéns para ‘modernizar a Conab’, entretanto empregados 
públicos e produtores rurais o acusam de negligência política e mostram preocupação com 
soberania nacional. Apesar de o governo argumentar que o fechamento propiciará maior 
investimento nas regiões mais necessitadas, Norte e Nordeste não foram poupadas e também 
tiveram, juntas, sete armazéns encerrados. 
Toda essa situação de insegurança se estabelece dentro de um contexto de desmonte dos 
serviços públicos e de aumento da pobreza no país. Por isso, o SINDSEP-MG está na luta em 
defesa da empresa pública e dos seus trabalhadores e, junto com a Condsef/ Fenadsef, continua 
cobrando respostas junto aos gestores e ao governo federal.  

 
Calendário de Atividades 

 12/02 – Ato Público em Brasília contra as privatizações e a retirada de direitos;  
 13/02 - Plenária Nacional Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da 

Fenadsef/Condsef. 


