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Nós, trabalhadores e trabalhadoras da Administração Públi-

ca Federal, organizados nesta Frente Ampla pela Democra-

cia, denunciamos o golpe em curso e, desde já, declaramos 

que não reconhecemos a legitimidade do ‘governo Temer’ 

para conduzir o Estado brasileiro.

O processo de impeachment em andamento é fundado em teses 

jurídicas frágeis e sem precedentes no Brasil e no mundo. 

Ele mascara um golpe parlamentar que tem por objetivo le-

var ao Poder Executivo Federal, sem o respaldo das urnas, 

grupos políticos derrotados nas últimas eleições.

É inadmissível que o vice-presidente, parte da base aliada 

do governo até pouco tempo atrás, articule com o Congres-

so Nacional a aprovação do “impeachment” da presidenta de 

maneira inconstitucional e anuncie medidas contrárias à 

plataforma que o elegeu. 

É inadmissível a condução do governo por um vice-presiden-

te que realizou exatamente as mesmas medidas das quais é 

acusada a presidenta e que levaram à abertura do processo 

de impedimento.

É inadmissível que fiquemos impassíveis diante da destrui-
ção das nossas ainda frágeis instituições democráticas e 

das manobras que estão próximas de derrubar uma presidenta 

eleita pelo povo há menos de 2 anos.

Como trabalhadoras e trabalhadores de Estado – com víncu-

los efetivos ou não – é nossa obrigação cumprir as deter-

minações, dentro dos limites da lei, advindas da Adminis-

tração eleita, a quem foram conferidas pelo povo a missão 

e a responsabilidade de governar o país. Isso implica em 

trabalhar para todo e qualquer governo, de qualquer po-

sição ideológica, desde que sob o escrutínio de eleições 

diretas, livres, universais e secretas e sob a égide de um 

Estado Democrático de Direito.

Em nome de uma Administração Pública Federal comprometida 

com políticas de Estado e não de apenas um governo espe-

cífico, alertamos para os riscos de nos afastarmos desses 
princípios, e para os iminentes retrocessos que advirão 

de um projeto político proveniente de uma ruptura insti-

tucional, diferente daquele escolhido pela população bra-

sileira.

Por isso, reunidos nesta Frente, reiteramos nosso compro-

misso com a democracia e declaramos nosso repúdio ao golpe 

em curso e ao ‘governo Temer’, que não goza de legitimi-

dade para a condução do Poder Executivo Federal e para a 

representação do Estado brasileiro.

COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA

Brasília, dia 2 de maio de 2016.
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