
O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado – FONACATE, que representa mais de 
200 mil servidores públicos que desempenham atribuições imprescindíveis ao Estado brasileiro, ligadas às 
áreas de segurança pública, fi scalização e regulação do mercado, advocacia pública, fi scalização agrária, 
ministério público, diplomacia, legisla� vo, arrecadação e tributação, proteção ao trabalhador e à saúde 
pública, inteligência de Estado, formulação e implementação de polí� cas públicas, comércio exterior, pre-
venção e combate à corrupção, fi scalização agropecuária, segurança jurídica e desenvolvimento econô-
mico-social vem a público manifestar irresignação com a convocação, pelo Planalto, de sete mil militares 
para assumir atribuições específi cas de servidores do Ins� tuto Nacional do Seguro Social (INSS).    

Além de desrespeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciên-
cia, previstos no ar� go 37 da Cons� tuição Federal, a medida também confi gura desvio de fi nalidade, pois 
o papel das Forças Armadas é o de atuar em defesa da pátria, da garan� a dos poderes cons� tucionais, da 
lei e da ordem pública.

A intervenção, nesse caso, viola inúmeras normas legais, como a Lei 8.745/1993 (dispõe sobre a con-
tratação temporária na administração pública federal), as Leis 10.355/2001 e 10.855/2004 (dispõem sobre 
a estruturação da Carreira Previdenciária e do Seguro Social no âmbito do INSS) e o próprio Estatuto dos 
Militares (Lei 6.880/1980), dentre outros atos norma� vos.

O Fonacate ressalta, ainda, que delegar as a� vidades complexas do INSS a militares não trará respos-
tas adequadas à crise no atendimento, pelo contrário, deve sobrecarregar os servidores do órgão, que 
serão desviados de suas funções para treinar os convocados. Essa situação escancara os efeitos nefastos 
do desmonte do serviço público em curso no país, que resulta em prejuízos à população, em especial aos 
mais pobres, e evidencia o despreparo do governo e a falta de planejamento adequado, que podem gerar 
um apagão em órgãos essenciais ao Estado.  

Por diversas vezes, as en� dades afi liadas a este Fórum denunciaram o esvaziamento do efe� vo no 
Execu� vo Federal, situação que se agravou a par� r de 2016, com envio ao Congresso da reforma da Pre-
vidência (PEC 287), e se intensifi cou em 2019, com a tramitação da PEC 06. É oportuno alertar sobre 
a defasagem também em outros órgãos. Na Receita Federal, por exemplo, faltam 21.471 servidores. A 
Controladoria-Geral da União atua com um quadro funcional 61,5% menor do que a lotação ideal, situa-
ção que se repete no Banco Central do Brasil, onde a defasagem de pessoal é de 43,9%, e no Ins� tuto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, com um défi cit de 65%. Nota-se, ainda, a carência de pessoal em patama-
res alarmantes nos cargos de Auditor Fiscal do Trabalho (59,2%), Perito Federal Agrário (61,7%) e Auditor 
Fiscal Federal Agropecuário (39,4%). Realidade que deve se agravar nos próximos anos, tendo em vista o 
anúncio de que não haverá novos concursos. 

Ciente de que a crise atual exige uma resposta rápida, o Fonacate sugere, como solução temporária, 
a convocação, via abono de permanência, de técnicos e analistas previdenciários aposentados, que têm 
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conhecimento e experiência para atender às demandas da população. No entanto, ressaltamos que é fun-
damental a realização emergencial de concursos públicos, tanto para o INSS quanto para os demais órgãos 
que sofrem com a falta de pessoal.

Por fi m, é importante destacar que o ins� tuto do concurso público, que recentemente foi atacado 
numa infeliz fala do ministro da Educação, é o instrumento mais transparente, efi ciente e democrá� co 
para a contratação de servidores. Convicto disso, o Fonacate convida toda a sociedade a se unir aos servi-
dores do INSS no dia 24 de janeiro, Dia Nacional do Aposentado, na mobilização em defesa do concurso e 
do serviço público. 
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