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CARREIRAS 
TÍPICAS 
DE ESTADO

MISSÃO

PRINCÍPIOS 
DE AÇÃO

OBJETIVOSVISÃO DO 
FONACATE

O que são Carreiras Típicas do Estado?

As carreiras exclusivas (típicas) de Estado são 
aquelas que exercem atribuições 
relacionadas à expressão do Poder Estatal, 
não possuindo, portanto, correspondência 
no setor privado. Integram o núcleo 
estratégico do Estado, requerendo, por isso, 
maior capacitação e responsabilidade. Estão 
previstas no artigo 247 da Constituição 
Federal e no artigo 4º, inciso III, da Lei nº 
11.079, de 2004.

As carreiras consideradas exclusivas ou 
típicas de Estado são relacionadas ao 
funcionamento do Estado brasileiro, ligadas 
à segurança pública, fiscalização e regulação 
do mercado, Ministério Público, arrecadação 
e tributação, proteção ao trabalhador, 
prevenção combate à corrupção, 
fiscalização e controle dos gastos públicos, 
segurança jurídica e desenvolvimento 
econômico social, Diplomacia e Judiciário.

Defender os valores constitucionais que 
a sociedade confiou com exclusividade 
ao Estado, promovendo a qualidade do 
serviço público e a valorização das 
carreiras típicas de Estado.

• Trabalhar em conjunto e unir forças na 
defesa do serviço público de qualidade 
em atendimento aos interesses da 
sociedade;

• Defender a ética, a moralidade e a 
eficiência administrativa das práticas das 
carreiras típicas de Estado;

• Defender em todas as esferas as 
carreiras típicas de Estado, em seus 
interesses comuns;

• Atuar em todos os fóruns nos quais os 
interesses dos servidores filiados às 
entidades componentes do 
FONACATE estejam contemplados;

• Fortalecer as carreiras típicas de 
Estado;

• Integrar e apoiar as ações das 
entidades afiliadas.

• Promover a independência efetiva da 
atuação das carreiras típicas de Estado, 
em relação aos poderes políticos e 
interesses econômicos;

• Evidenciar para a população e para os 
servidores públicos como as atividades 
exclusivas de Estado atendem aos 
principais valores da sociedade, 
protegendo-os;

• Atuar para que na Constituição Federal 
sejam estabelecidos recursos 
orçamentários específicos para a gestão 
das atividades exclusivas de Estado;

• Estimular e orientar a realização de 
congressos profissionais dos servidores 
públicos integrantes das carreiras típicas 
de Estado, para a formulação de 
políticas, planos de ação e metas 
concernentes à responsabilidade 
institucional de suas atividades, 
tornando-as de domínio público;

• Despertar os servidores públicos 
integrantes das carreiras típicas de 
Estado para a significação e alcance 
social, econômico, político e estratégico 
do trabalho deles para o País.

Ser reconhecido nacionalmente como 
interlocutor qualificado das carreiras 
típicas de Estado, contribuindo para o 
avanço dos temas de interesse comum 
do conjunto dessas carreiras e dos 
interesses do Estado Brasileiro.

O Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (FONACATE) é 
uma associação civil, integrada 
exclusivamente por entidades nacionais 
associativas e sindicais, representativas das 
carreiras que desenvolvem atividades 
essenciais e exclusivas de Estado, em todos 
os Poderes, no âmbito federal, estadual, 
distrital e municipal.

Seu objetivo é defender o Estado 
Democrático de Direito, preservando os 
direitos e garantias fundamentais, individuais e 
coletivos, além dos princípios éticos e 
constitucionais da Administração Pública.

Histórico – A criação de um Fórum que 
tivesse caráter nacional e permanente foi 
aventada ainda na discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 40, que se 
transformou na Emenda Constitucional 
41/2003. Em março de 2006, representantes 
das carreiras de Estado começaram a liderar o 
movimento em prol da criação de uma 
entidade com o objetivo de lutar por ideais 
comuns das categorias. Reuniões mensais, 

que aos poucos somavam mais interessadas 
no grupo, foram realizadas a partir de então.

O primeiro grande evento do Fórum 
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de 
Estado, à época identificado sob a sigla 
FNPCTE, foi o Seminário Internacional de 
Previdência Social, realizado na Câmara dos 
Deputados nos dias 13 e 14 de março de 
2007. O objetivo principal era defender uma 
previdência pública e integral para todos os 
servidores públicos.
 
O Fórum foi criado, então, em 14 de agosto 
de 2008, quando se aprovou seu primeiro 
estatuto, conferindo-lhe personalidade 
jurídica autônoma. Contou com 25 entidades 
fundadoras.

O FONACATE é a entidade de classe 
legitimada a representar em conjunto as 
carreiras de Estado. Agrega associações e 
sindicatos que juntos alcançam mais de 180 
mil servidores públicos, constituindo um 
canal legítimo de discussão dessas carreiras 
com a sociedade e o governo.

EVENTO: Outra marca de consolidação do Fórum 

é a realização da Conferência Nacional das 

Carreiras Típicas de Estado. Sua primeira edição 

foi promovida nos dias 10 e 11 de novembro de 

2009 e reuniu cerca de 500 participantes no 

auditório Petrônio Portela, do Senado Federal. A 

segunda Conferência foi realizada dias 12 e 13 de 

abril de 2011, no auditório Nereu Ramos da 

Câmara dos Deputados. E a 3ª Conferência 

aconteceu nos dias 15 e 16 de maio de 2012, no 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 

Brasília/DF.

Durante os eventos, o Fonacate e suas afiliadas 

abrem espaço para debate com a Administração 

Pública, o Congresso Nacional, representantes 

governamentais, entre outros, sobre as questões 

relativas ao serviço e aos servidores públicos, 

assim como às de interesse da sociedade 

brasileira.

A 4ª Conferência Nacional das Carreiras Típicas 

de Estado será realizada dias 16 e 17 de junho de 

2015, no auditório da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores no Comércio (CNTC), em Brasília.

O QUE É 
O FONACATE?


