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RESUMO 

A Administracao Publica e constituida por todo um aparato institutional, posto a servico do 
cidadao para que o Estado possa realizar as suas funcoes Executiva, Legislativa e Judiciaria e 
apoiar as organizacoes piiblicas no processo de transformacao gerencial, com enfase na 
producao de resultados positivos para a sociedade, atendendo e garantindo os interesses 
coletivos. Para tanto, ele precisa do apoio e atuacao de seus servidores, na otimizacao dos 
custos operacionais, motivaeao e participacao, realizacao no modo de executar atividades, 
definicao clara e controle dos resultados. Ocorre que alguns funcionarios publicos, ferindo a 
Constituicao Federal e a legislacao ordinaria, praticam atos ou possuem condutas illcitas que 
precisam ser apuradas e punidas. Nesse sentido, esta pesquisa foi feita e o presente trabalho 
elaborado. Falou-se do conceito, da formataeao e do funcionamento da admmistracao estatal 
brasileira. Depois, referiu-se ao Servidor Publico, por ultimo, forma mencionadas as especies 
de crimes cometidos por servidores publicos e as penalidades impostas. Utilizou-se o metodo 
historico juridico e a pesquisa bibliografica, da legislacao brasileira, da doutrina, da 
jurisprudencia, da internet. 

PAL A VRAS-CH A VE: Administracao Publica. Servidor Publico. Crimes contra a 

administracao publica. 



ABSTRACT 

The Government is composed of a whole institutional apparatus, placed in service to the 
citizen that the state can perform its functions of Executive, Legislative and Judicial support 
public organizations in the process of managerial transformation, with emphasis on producing 
positive results for society, meet and guarantee the collective interests. For that, he needs the 
support and performance of your servers the optimization of operating costs, motivation and 
participation, development mode for performing activities, clear definition and tracking 
results. It happens that some public officials, injuring the Federal Constitution and ordinary 
legislation, practice or acts that are illegal conduct must be found and punished. Thus, this 
research has been done and this work done. Talked about the concept of style and operation of 
state administration in Brazil. Then, referred to the Public Servant, finally, how the species 
mentioned crimes committed by public servants and the penalties imposed. We used the 
historical and legal literature, the Brazilian legislation, doctrine, jurisprudence, the Internet. 

KEY-WORDS: Public Administration. Public Servant. Crimes against public 
administration. 
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1 INTRODUCAO 

Nos ultimos anos tornou-se notoria a crescente busca do direito por instrumentos 

que permitam o exercicio da efica, funcionalidade e competencia na execucao da funcao 

primordial do Estado atraves de suas entidades, que e o interesse publico e o bem estar social. 

O servidor publico e o principal responsavel pela execucao destas atividades dos entes 

estatais. 

No Estado Democratieo de Direito brasileiro, onde se afirma cada vez mais a 

responsabilidade objetiva do estado, a pratica de certos crimes tidos como proprios dos 

servidores publicos vem se destacando e tomando espaco no mundo juridico. Para fazer frente 

a esta realidade e tornar a maquina estatal operosa, eficiente, agil e que atenda a sociedade, 

varias leis foram criadas, tendo por referenda as normas e os principios da Magna Carta, tudo 

na busca de tipificar condutas ditas como ilicitas praticadas por seus servidores e puni-los 

exemplarmente. 

Assim, a Constituicao Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as demais leis 

extravagantes e os diversos estatutos estaduais (moldados no Estatuto dos Servidores Publicos 

- Lei 8.112/90) e ultimamente a aprovacao da denominada 'Lei da Ficha Limpa', vao nesta 

direcao, onde a palavra de ordem e a maximizaeao dos recursos disponiveis ao Estado, para 

executar as suas funeoes constitucionais e evitar a conlaminacao dos orgaos publicos por 

servidores Improbos. 

Dentre os ilicitos previstos pelas normas brasileiras, tem-se o crime de peculato, 

prevaricacao, eorrupcao passiva ou de outras condutas criminosas que exigem reparacao e 

punicao pelos desvios dos servidores publicos: federals, estaduais e municipals, como reflexo 

de seus respectivos estatutos. 

Cabe a administracao publica apurar os delitos cometidos por seus funcionarios e 

puni-los civil, penal e administrativamente. O proprio Codigo Penal (Lei 2848/40) em seus 

artigos que preveem desde ao aumento da pena para certos crimes comuns praticados por 

funcionarios publicos ate crimes proprios de servidores publicos. 

Nestes termos, o presente trabalho foi focado, sempre procurando os principios 

que regem a sociedade e o Estado brasileiro. E deste ponto que partiu-se em busca da real 

situacao sobre como o servidor publico e tratado na legislafao patria e o que se espera da sua 

atuacao. 
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Dentro deste contesto, indaga-se: E realmente necessaria uma maior 

responsabilidade do servidor publico em crimes praticados no exercicio de sua funcao em 

relacao aos crimes tidos como comuns? Quais seriam os motivos dessa diferenciacao? Como 

poderia se dar essa diferenciacao de forma a buscar o interesse social? E acima de todas essas 

indagacoes, qual seria o meio para a sociedade proteger-se de cidadaos formados por ela 

mesma e tornar unanime a firmacao da diferenca entre o que e publico e particular; o que e 

bem a ser utilizado com duplo grau de responsabilidade por ser bem de uso comum do povo. 

Quais sao os responsaveis e onde podemos empreender esforcos para a solucao desses 

problemas? 

As respostas encontram-se neste trabalho. Para obter-las fez-se uso do metodo 

historico juridico e da pesquisa bibliografica, utilizando-se a legislacao pertinente, a doutrina, 

a jurisprudencia, a internet. 

Este e um assunto muito comentado e debatido, mas sempre novo e interessante 

para a Aeademia, para a sociedade e para o Estado brasileiro, devido a sua complexidade e 

atualidade. 

O trabalho foi organizado em tres partes. A primeira parte trata de comentar a 

Admmistracao Publica (seu conceito, formatacao funcional e funcionamento). A segunda, 

refere-se ao Servidor Publico. A tereeira aborda as especies de crimes cometidos por 

servidores publicos brasileiros e as penalidades impostas. Ha, ainda, a Introducao, a 

Conclusao e a Bibliografia. 
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2 ADMINISTRACAO P U B L I C A 

2.1 CONCEITO 

Conceituar o que seja administracao publica e uma tarefa penosa e complexa a 

todos os entendedores do assunto. Isto porque a ideia de conceituar ou de sistematizar um 

instrumento institucional estatal tao vasto, denso e com varios pontos de vista, tern sido 

motivo de ousadia, uma vez que novos mecanismos, instituifoes e atualizagoes surgem com 

muita freqiiencia sobre o assunto e quem se dispoe a tal tarefa pode cair no erro de nao 

apresentar a profundidade e abrangencia necessarias ou nao atender plenamente a sua 

totalidade. 

De pronto, e necessario observar que a Administracao Publica e objeto de 

dominio do Direito Publico e, por sua vez, do Direito Administrativo. Tal campo do direito, 

segundo com Alexandrino e Paulo (2010, p.37), tern como objetivo principal a regular atos e 

orgaos de interesse da sociedade como um todo, disciplinando as relacoes do cidadao com o 

Estado, com suas entidades e dos orgaos estatais entre si. 

Para Faria (2000, p. 54) o Direito Administrativo e visto como: 

Conjimto de normas juridicas perteneentes ao direito publico, tendo por finalidade 
disciplinar e harmonizar as relacoes das entidades e orgaos publicos entre si, e 
desses com os agentes publicos e com os administrados, prestadores de servicos 
publicos ou fornecedores do Estado, na realizacao da atividade estatal de prestar o 
bem-social, exclufdas as atividades legislativas e judiciarias. 

Mas, de forma simples e rapida pode-se definir a Administracao Publica como 

uma atividade propria e imediata do Estado que procura realizar as funcoes estatais e atender 

e garantir os interesses coletivos, atraves de um conjunto de orgaos, praticas e de normas 

juridicas criadas e estabelecidas na Constituicao Federal brasileira e na sua legislacao 

complementar. 

Nesse sentido, o conceito de Administracao Publica pode ser visto em dois 

aspectos: o objetivo (material ou funcional) e o subjetivo (formal ou organico). E o que bem 

demonstra Di Pietro (2001, p. 213) quando faz a seguinte diferenciacao: 

Em sentido objetivo, material ou funcional, a administracao publica pode ser 
defmida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob regime 
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juridieo de direito publico, para a consecucao dos interesses coletivos. Em sentido 
subjetivo, formal ou organico, pode-se definir Administracao Publica, como sendo o 
conjunto de orgaos e de pessoas juridicas aos quais a lei atribui o exercicio da 
funcao administrativa do Estado. 

Tem-se aqui a compreensao de que a Administracao Publica, no aspecto material, 

seria o conjunto de instrumentos juridicos para a concretizacao dos objetivos do Estado: 

atender os interesses da coletividade. No sentido formal abrange a atividade propria ou 

especifica do Estado, tais como todo o aparato institucional posto a servico do cidadao para o 

exercicio da Funcao Executiva, da Legislativa e da Judicial por seus orgaos e entidades. 

Esta e o mesmo entendimento de Silva (2000, p. 639), que conceitua a 

Administracao Publica como: 

O conjunto de meios institucionais, materials, financeiros e humanos preordenados a 
execucao das decisoes politicas. Essa e uma nocao simples de Administracao 
Publica que destaca, em primeiro lugar, que e subordinada ao Poder politico, em 
segundo lugar, que e meio e, portanto, algo de que se serve para atingir fins 
definidos e, em terceiro lugar, denota os seus dois aspectos: um conjunto de orgaos a 
servico do Poder politico e as operacoes, as atividades administrativas. 

Ainda, sob esta questao, e importante citar o que Rosa (2005, p. 26) menciona: 

A Administracao Publica pode ser conceituada, em sentido amplo, como o conjunto 
de entidades e de orgaos incumbidos de realizar a atividade administrativa visando a 
satisfacao das necessidades coletivas e segundo os fins desejados pelo Estado. Sob o 
enfoque material, o conceito de admmistracao leva em conta a natureza da atividade 
exercida (funcao administrativa), e, sob o subjetivo ou organico, as pessoas fisicas 
ou juridicas incumbidas darealizacao daquela funcao. 

Dai, do ponto de vista operacional, a Administracao Publica exerce um papel 

perene e sistemico, pela legalidade dos servicos proprios do Estado, em beneficio do intercsse 

coletivo por meio de seus orgaos e de pessoas juridicas aos quais a Constituicao e a lei atribui 

o exercicio da funcao administrativa do Estado. 

Quando se pergunta sobre a forma como o ente estatal se organiza para exercer o 

seu papel, e essencial entender as diversas estruturas da Administracao Publica nos varios 

tipos de Estado. No Estado Democratico de Direito, como o brasileiro, a administracao 

publica pode ser direta. quando formada pelas pessoas juridicas do direito publico direto, ou 

seja: a Uniao, os Estados, os Municipios e o Distrito Federal. Existido, ainda, os orgao da 

administracao indireta, tais entes sao as autarquias, fundacoes e instituicoes paraestatais. 
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No Brasil, o criterio para a referida classificacao e formal, ou seja, independe da 

atividade que exerca, logo so faz parte da administracao o que a lei assim determina. 

Isso leva a algumas distorcoes que acontecem no caso de entidades que apesar de 

fazer parte da administracao, nao estao voltadas as funcoes administrativas mas sim 

economicas, como ocorre com algumas das empresas publicas e das sociedades de economia 

mista (CF, art. 173). 

Pode ocorrer, tambem, o contrario; a existencia de entidades privadas que 

exercem atividades proprias da funcao estatal, mesmo sem fazer parte da administracao 

publica formal. Essas observacoes mostraram-se necessarias ao se analisar a responsabilidade 

de funcionarios pertencentes a tais entidades, onde o criterio nao sera formal e sim num 

sentido subjetivo. 

Nesse sentido, o principal objetivo da Administracao Publica e o interesse 

publico, observando, sempre, os seus principios constitutionals da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia - todos previstos na ConstituicSo 

Federal. 

No que diz respeito ao que e executado pelo Estado (por seus orgaos e agentes) 

com base na sua funcao de administer, sempre sera a prestacao de servicos ao publico em 

geral. Desse modo, a administracao publica visa a conduzir os interesses da coletividade 

oferecendo um conjunto de acoes, orgaos, entidades e administradores encarregados de 

executar funcoes administrativas proprias do Estado. 

Assim, Administracao publica e, em sentido pratico ou subjectivo, o conjunto de 

orgaos, servicos e agentes do Estado, bem como as pessoas coletivas publicas (tais como as 

autarquias locais) que asseguram a satisfacao das necessidades coletivas variadas, tais como a 

seguranca, a saiide, a educacao e o bem esiar da comunidade. 

2.2 FORMATACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA 

Uma Constitui'cao estabelece o tipo de Estado e de governo de um ente estatal, 

bem como os seus poderes ou funcoes (com sua organizacao, estrutura, atribuicoes e 

competencias) e elenca os direitos fundamentals dos cidadaos. Com o Brasil nao foi diferente, 

tem-se um Estado Federal, Democratico de Direito e um governo Republicano: um Estado 

unitario, com apenas um poder politico (centralizado e unico), seus estados-membros e os 

municipios. 
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Assim, como a atual Constituicao Brasileira (de 1988) adotou a forma de Estado 

Democratico Federado tem-se como caracteristica a descentraliza?ao politica em tres funcoes 

(observando o 'sistema conhecido como de Freios e contrapesos') e o poder central, os 

estados e os municipios. O poder central e exercido pela Uniao; o poder regional, pelos 

estados e o poder local com os municipios, alem do Distrito Federal que acumula o status de 

estado e municipio por vedacao de sua divisao em municipios de acordo com o art. 32, §1° da 

CF que estabelece: "Ao Distrito Federal sao atribuidas as competencias legislativas reservadas 

aos Estados e Municipios". 

A forma de Estado e clausula petria, ou seja, nao pode ser mudada por reforma 

constitutional (segundo o art. 60, § 4°, I CF: "Nao sera objeto de deliberacao a proposta de 

emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado"); sendo que esta forma esta 

defendida no art. 1° da CF: "A Republiea Federativa do Brasil, formada pela uniao 

indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal". 

Mas, essa uniao indissoluvel nao acarreta subordinacao de nenhum dos entes ao 

outro, a palavra de ordem seria a coordenacao, interdependencia e autonomia harmonica entre 

si no que diz respeito a area administrativa, politica ou financeira, todos os entes estao 

organizados pela Constituicao Federal, com seus poderes e competencias. 

Alexandrino e Paulo (2010, p. 14) afirmam que: 

Nao existe subordinacao, isto e, nao ha hierarquia entre os diversos entes federados 
no Brasil. A relacao entre eles e caracterizada pela coordenacao, tendo, cada um, 
autonomia politica, financeira e administrativa. Em decorrencia desta forma de 
organizacao, verificamos a existencia de Administracoes Publicas autfinomas em 
cada uma das esferas da Federacao. 

Ja em relacao aos poderes ou funcoes do Estado, tem-se a Funcao Executiva, a 

Legislativa e a Judiciaria, formando o tripe que sustenta o 'poder estatal brasileiro', e estando 

devidamente descrita no art. 2° da CF: "Sao Poderes da Uniao, independentes e harmonicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario". Tambem, e vedada qualquer alteracao 

deste artigo por forca do art. 60, § 4°, I I I , que determina: "Nao sera objeto de deliberacao a 

proposta de emenda tendente a abolir: (...) I l l - a separacao dos Poderes". 

Tais caracteristicas repetem-se na 'divisao de poderes' nos estados-membros e nos 

municipios; tudo conforme previsto na Constituicao Federal, nas constituicoes estaduais e nas 

leis organicas municipals, entretanto, com a ausencia do 'poder judiciario' no municipio, 

como particularidade. 
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A divisao de funcoes estatais e tida como neeessaria para evitar o aciimulo de 

poder do Estado em um unico orgao ou pessoa. Isso evitaria algumas aberragoes historicas ja 

vividas por alguns povos e pelo Brasil. 

Pode-se afirmar que a referida 'separacao de poderes' e flexivel, por que cada 

poder do estado tern suas funcoes tipicas e atfpicas. Tipicas quando exercem funcoes proprias, 

ou seja, quando o Legislativo fiscaliza os atos do Executivo ou quando elabora atos 

normativos exerce funcao propria a ele atribuida e quando julga autoridades por crimes de 

responsabilidade, exerce funcoes, em tese, que nao seriam consideradas como atfpicas, porem 

constitutionals, como observa-se no artigo 58, §3° da Magna Carta brasileira. 

A relacao entre os diferentes 'poderes' deu origem a dois sistemas de governo 

distintos, sendo eles o Presidencialismo e o Parlamentarismo. Enquanto no presidencialismo o 

principio da divisao de poderes e bastante nitida, onde o presidente exerce o Poder Executivo 

como um todo e ao mesmo tempo e chefe de Governo e de Estado, com mandate determinado 

assim como os membros do Poder Legislativo. Ja no parlamentarismo essa independencia nao 

e tao rigida, o Poder Executivo e visto em duas frentes distintas: ha o 'chefe de estado' e o 

'chefe de governo'. 

O cargo do 'chefe de estado' e exercido pelo presidente ou monarca, conforme o 

caso, o 'chefe de governo' e funcao do Primeiro Ministro, que e indicado pelo Presidente, 

porem carece de confianca de todo o Parlamento, caso nao tenha essa confianca, ele 'cai' ou e 

destituido. Em contra partida, se o Presidente entender que o Parlamento nao representa mais 

a vontade do povo, podera dissolver o mesmo e convocar novas eleicoes, pois os membros 

dos govemos nao tern mandate por tempo fixo, como ocorre no presidencialismo. 

Diante de tais explicacoes, ilea claro que no Brasil, adotou-se o sistema de 

governo presidencialismo, com todas as caracteristicas proprias, acima citadas. 

Quanta a forma de governo, e fundamental mencionar a forma como a 

transmissao de poder ocorre e qual o tipo de relacionamento institutional entre os governantes 

e seus governados. 

No Brasil, tem-se entao uma 'republiea', que tern como caracteristica a existencia 

de mandates temporarios e de eleicoes para os ocupantes dos cargos publicos majoritarios, 

alem da responsabilidade do govemante na prestacao de contas de seus atos ao povo. Na 

monarquia, que e outra forma de governo conhecida, a caracteristica e a ascensao ao poder 

pelo processo hereditario e vitalicio, sem a devida obrigatoriedade de prestacao de contas de 

seus atos, algumas vezes. 
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Esses conceitos estao expressos na atual Constituicao, uma vez que consta no art. 

1° e 4° da Carta Magma: "Republiea Federativa do Brasil". 

Para fazer funcionar fazer funcionar todo o aparato estatal - e haver a realizacao 

das funcoes do Estado - existe a Administracao Publica, como estrutura burocratica 

devidamente organizada e distribuida em orgaos e entidades nos mais diversos locals e setores 

do territorio nacional para servir a coletividade e realizar os fins do Estado. A Administracao 

Publica funciona com a atuacao e trabalho dos servidores estatais. 

No Brasil, o Executivo Federal e responsavel pela implementacao das diretrizes 

administrativas e das opcoes politicas do Estado. Com funcao administrativa, atua direta ou 

indiretamente na execucao de programas, acoes ou prestacao de servico publico. E formado 

por orgaos de administracao direta, como os Ministerios (autarquias), e indireta, como as 

empresas publicas. 

Como atribuicao atipica, o Executivo exerce o controle do Judiciario, nomeando 

os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos demais tribunals superiores; o controle 

do Legislativo, participando da elaboracao das leis, por meio de sanc&o ou veto aos projetos e 

as leis; e, tambem, da escolha dos ministros do Tribunal de Contas da Uniao (TCU). 

Assim, a Funcao Executiva Federal tern como chefe maximo o Presidente da 

Republiea que, por se tratar de um Estado Democratico de Direito, com regime politico 

presidencialista, e o chefe de Estado e o de Governo. Ele e eleito pelo voto direto e secreto 

para um mandate de quatro anos, podendo haver a reeleicao. O Presidente exerce, ainda, o 

comando supremo das Forcas Armadas brasileiras. 

Ja o Poder Executivo Estadual e exercido pelo Governador de cada estado-

membro que Integra, de forma indissoluvel e harmonica, a Republiea Federativa do Brasil. 

Tern por principios e objetivos: o respeito a unidade da Federacao, as constituicoes Federal e 

Estadual, a inviolabilidade e respeito aos direitos e garantias fundamentais, entre outros. Eles 

sao escolhidos por eleicoes diretas para um mandate de quatro anos, podendo haver uma 

reeleicao do ocupante do cargo. 

Portanto, o Estado exerce em seu territorio funcoes politico-administrativas 

especificas e toda a competencia que nao lhe seja vedada pela Constituicao Federal. A 

organizacao politico-administrativa local compreende os Municipios. Eles sao regidos por leis 

organicas proprias. 

Os municipios gozam de autonomia, de acordo com a Constituicao Federal e as 

Constituicoes Estaduais. Cada Lei Organica deve ser aprovada por dois tercos dos membros 

da Camara Municipal. A Lei Organica Municipal esta para o municipio, assim como a 
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Constituicao Federal esta para o Pais. O Poder Executivo Municipal tern como chefe o 

Prefeito, que e escolhido entre maiores de 21 anos, para exercer um mandato de quatro anos, 

por meio de eleicoes diretas, secretas e simultaneas. 

O prefeito, como chefe do Executivo municipal, tem atribuicoes politicas e 

administrativas que se consolidam em atos de governo no municipio e se expressam no 

planejamento e execucao das atividades, obras e services municipals. Cabem ao prefeito, 

ainda, a apresentacao, sancao, promulgacao e veto de proposicoes e projetos de lei. 

Anualmente, o Executivo municipal elabora a proposta orcamentaria, que e submetida a 

aprovacao e controle da Camara dos Vereadores. 

O Poder Legislativo Federal e formado por um sistema bicameral e tem como 

orgaos a Camara dos Deputados Federais e o Senado Federal, representando a populacao e as 

unidades da Federacao, respectivamente. 

A uniao das duas Casas resulta no Congresso Nacional, tendo o presidente do 

Senado a frente da mesa diretora. Cada ano de atividade parlamentar e chamado de sessao 

legislativa, com reunioes de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 15 de dezembro. 

Os Estados e o Distrito Federal sao representados por tres senadores eleitos 

segundo o principio majoritario, ou seja, o maior numero de votos. No Senado Federal, o 

mandato parlamentar e de oito anos, mas a representacao e renovada, alternadamente, de 

quatro em quatro anos, por um e dois tercos de seus membros. 

Entre as competencias privativas do Senado Federal esta a aprovaeao previa, por 

voto secreto de: magistrados; ministros do Tribunal de Contas da Uniao indicados pelo 

presidente da Republiea; chefes de missao diplomatica de carater permanente; governador de 

Territorio; presidente e diretores do banco Central; e procurador-geral da Republiea. 

Em Defesa da ordem juridica ha, tambem, o Ministerio Publico que tem, dentre 

outras atribuicoes, o dever de zelar pelo respeito e cumprimento a lei. Atua, tambem, em 

defesa dos interesses sociais e individuals indisponiveis, do patrimonio nacional, do 

patrimonio publico e social, do patrimonio cultural, do meio ambiente, dos direitos e 

interesses da coletividade, especialmente das comunidades indigenas, da familia, da crianca, 

do adolescente e do idoso. Exerce, ainda, controle externo da atividade policial. 

O Ministerio Publico esta dividido em: da Uniao (MPU) e os Ministerios Publicos 

dos Estados (MPEs). O MPU compreende o Ministerio Publico Federal (MPF), o Ministerio 

Publico do Trabalho (MPT), o Ministerio Publico Militar (MPM) e o Ministerio Publico do 

Distrito Federal e Territorios (MPDFT). 
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Ao MPU e assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. O 

Ministerio tem por seu chefe o Procurador-Geral da Republiea, nomeado pelo Presidente da 

Republiea dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos de idade, apos a aprovaeao pelo 

Senado, para mandato de dois anos, sendo permitida a reconducao. 

O Tribunal de Contas da Uniao, assim como os dos Estados e dos Municipios, nao 

integra a estrutura do Poder Judiciario, eles sao orgaos auxiliares e de orientafao do Poder 

Legislativo e sua funcao e auxilia-lo no exercicio da fiscalizacao contabil, financeira, 

orcamentaria, operacional e patrimonial dos orgaos e entes estatais. 

2.3 FUNCIONAMENTO 

2.3.1 Entidades Politicas e Administrativas 

Para Meirelles (1999, p. 60-61.) uma 'entidade' e uma pessoa juridica, publica ou 

privada; orgao e elemento despersonalizado ao qual cabe atividades da entidade de 

que faz parte, por meio de seus agentes, pessoas fisicas investidas em cargos e funcoes. Na 

organizacao administrativa brasileira as entidades sao classificadas em estatais, autarquicas, 

fundacionais, paraestatais e empresariais. 

As Entidades estatais sao pessoas juridicas de direito publico que integram a 

estrutura constitucional do Estado. Elas possuem poderes politicos e administrativos, ou seja, 

fazem as suas proprias leis e tem administracao propria. No Brasil sao os componentes da 

Federacao chamados de Uniao, Estados-membros, Municipios e o Distrito Federal. 

Existe uma tenue diferenca entre entidades politicas e administrativas. Tem-se que 

as primeiras gozam de autonomia politico-institutional que se traduz pela capacidade de 

legislar, dada pela propria constituicao; sao as chamadas pessoas juridicas de direito publico 

interno. 

Ja as entidades administrativas, nao possuem tal caracteristica que nitidamente e o 

que mais as diferencia, ou seja, basicamente enquanto as entidades politicas elaboram leis, as 

administrativas se limitarem a executar ou fazer cumprir essas leis. 

No Brasil, ha, como entidades politicas, os entes da federacao, ou seja, a Uniao, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municipios e como entidades administrativas as autarquias, 

fundacoes publicas, empresas publicas e sociedades de economia mista, estas, embora sem 



autonomia legislativa, com autonomia administrativa, isso significa que, embora instituidas 

por uma pessoa politica, elas nao sao hierarquicamente subordinadas a mesma, tendo a 

capacidade de elaborar regimentos internos referentes ao funcionamento de suas reparticoes, 

limitada pela propria lei que a criou. 

Nesse sentido, Meirelles (1999, p. 61) lembra que "somente a Uniao e soberana e 

que ela possui o supremo poder ou o pleno poder politico do Estado". A soberania e entendida 

como o atributo da personalidade do Estado para o exercicio do poder de elaborar e fazer 

cumprir as suas leis. As outras entidades estatais somente sao autonomas nas esferas politica, 

administrativa e financeira. 

Por seu turno, a autonomia administrativa significa a soma de poderes da pessoa 

ou entidade para administer os seus proprios negocios, sob qualquer aspecto, consoante as 

normas e principios institucionais de sua existencia e da administefao. Quern possui 

autonomia financeira recebe suas rendas e administa o seu dispendio. Sob este prisma, a 

autonomia dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municipios esta subordinada aos 

principios emanados dos poderes publicos e dos pactos fundamentais que instituiram a 

soberania de uma nacao. 

Com referencia as Entidades autarquicas e necessario mencionar a compreensao 

de Meirelles sobre este assunto. Para Meirelles (1999, p. 61) as autarquias sao pessoas 

juridicas de Direito Publico, que possuem natureza meramente administrativa, sao criadas por 

lei especifica, tem por objetivo a realizacao de atividades, obras ou servicos descentralizados 

da entidade estatal responsavel por sua criacsio. O seu funcionamento e a sua operacao sao de 

acordo com a lei que as criou e nos termos de seu regulamento. Podem realizar atividades 

economicas, educacionais, de previdencia, de saude ou qualquer outra outorgada pelo ente 

estatal que as criou, nao sendo, entretanto, subordinadas hierarquicamente. Elas estao sujeitas, 

isto sim, ao controle finalistico de sua administracao e da conduta de seus dirigentes. 

Bandeira de Mello (1999, 102-109) define autarquias como: "pessoas juridicas de 

Direito Publico de capacidade exclusivamente administrativa". Portanto, sao pessoas de 

Direito Publico e por esta razao e que as autarquias podem ser titulares de interesses publicos. 

As autarquias sao responsaveis pelos proprios atos, sendo que a responsabilidade do Estado, 

em relacao a eles, seria apenas subsidiaria. 

As autarquias sofrem a denominada tutela, ou seja, o controle e acompanhamento 

das suas acoes pelo Estado. A tutela consiste no poder de influir sobre as autarquias com o 

proposito de torna-las de acordo com o cumprimento dos objetivos publicos em razao dos 

quais foram criadas, harmonizando-as com a atuacao administrativa do restante do Estado. 
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Ha tambem, as Entidades fundacionais que funcionam no Estado brasileiro. 

Tais entes sao pessoas juridicas de direito publico ou de direito privado que tem as suas areas 

de atuacao defmidas conforme o inciso XIX do art. 37 da CF/88, emendada pela EC 19/98. As 

entidades fundacionais particulares sao criadas com simples autorizac&o legal. Ja as fundacoes 

publicas sao criadas por lei, como as autarquias. As fundacoes publicas se constituem de 

autarquias. Elas sao pessoas de Direito Publico de capacidade exclusivamente administrativa, 

com regime juridico proprio das autarquias. 

As Entidades paraestatais sao pessoas juridicas de Direito Privado autorizadas 

por lei a prestarem servicos ou a realizarem atividades de interesse publico ou coletivo, mas 

nao exclusivos do Estado. Sao os conhecidos servicos sociais autonomos (SESC, SESI, 

SENAI) e as organizacoes sociais de acordo com a Lei 9648, de 1998. Sao autonomas 

administrativa e financeiramente, possuem patrimonio proprio e trabalham em regime de 

iniciativa particular, segundo seus estatutos, sujeitas a supervisao estatal da entidade a qual 

estao vinculadas, para o controle do desempenho estatutario. 

Tais entidades paraestatais estao ao lado da administracao publica, mesmo sem 

fazer parte dela, porem auxiliam o Estado no desempenho das atividades para as quais o 

estado existe, atividades estas sempre voltadas ao interesse e beneficio publico, tem como 

caracteristica marcante o desempenho dessas atividades sem fins lucrativos, que basicamente 

e o que as diferenciam das concessionarias e permissionarias, sao compostas pelos servicos 

sociais autonomos (SESI, SESC, SENAI), as organizacoes sociais e as organizacoes da 

sociedade civil de interesse publico. 

Quanto as Entidades empresariais que operant no Brasil, entende-se que sao 

as pessoas juridicas de Direito Privado criadas sob a forma de sociedade de economia mista 

ou de empresa publica. Sua finalidade e a de prestar servico publico que permita explorac&o 

no mundo empresarial ou de exercer atividade economica de Interesse coletivo. Elas sao 

criadas a partir da autorizac&o, por meio de lei especlfica, do Poder Executivo (federal, 

estadual, distrital ou municipal), que passa a ter responsabilidade de tomar as providencias 

complementares para sua instltuicao e funcionamento. 

Assim, na classificacao dos diferentes niveis da administracao tem-se a 

administracao direta como sendo formada por um 'grupo de orgaos' que constituem as 

entidades federadas do Estado, ou seja, as instituicoes que compoem a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os municipios. Tais entes tem atribuicoes administrativas centralizadas, 

logo estao subordinados politica, financeiro e administrativamente ao Estado. Como exemplo, 

pode-se citar a secretaria de educacao estadual, a superintendencia de educacao regional, os 
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departamentos regionais de educacao e as escolas estaduais como orgaos da administracao 

direta de um Estado, pelos quais ha a distribuicao de competencias de uma atribuicao social 

como a educacao. 

Como na administracao indireta, ha um conjunto de pessoas juridicas com vinculo 

com a administracao direta e atribuicoes de forma descentralizada - nao tendo autonomia 

politica - que possuem autonomia administrativa e financeira. Sao constituidos por entes 

criados (ou autorizados a serem criados) atraves de lei que determina o objetivo e a atividade 

a ser explorada e/ou a funcao social a ser alcancada. 

O Decreto-lei 200/1967, em seu artigo 4°, regulamenta a organizacao da 

administracao publica federal brasileira e, por reflexo, segundo Alexandrino e Paulo (2010, 

p.28), o molde tambem e adotado na organizacao estadual, distrital e municipal. Conforme 

determina o referido dispositivo: 

Art. 4°: A Administracao Federal compreende: I - A Administracao Direta, que se 
constitui dos servicos integrados na estrutura administrativa da Presidencia da 
Republiea e dos Ministerios. I I - A Administracao Indireta, que compreende as 
seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade juridica propria: a) 
Autarquias; b) Empresas Publicas; c) Sociedades de Economia Mista; d) fundacoes 
publicas. 
Paragrafo linico. As entidades compreendidas na Administracao Indireta vinculam-
se ao Ministerio em cuja area de competencia estiver enquadrada sua principal 
atividade. 

Deve-se levar em conta que o referido artigo refere-se ao Poder Executivo 

Federal, porem existe administracao direta nos tres poderes das quatro categorias de entes 

federados e nada impede que exista tambem administracao indireta nos orgaos do poder 

legislativo e judiciario em todos os entes da federacao. 

E o que diz o art. 37, caput: "art. 37: A administracao publica direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera 

aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia". 

Nesse sentido, segundo Alexandrino e Paulo (2010, p.28): 

Devemos ter em conta que, embora o art. 4° do DL 200/1967, conquanto ainda 
vigente, e incomplete, refere-se tao so ao Poder Executivo Federal. No Brasil, existe 
administragao publica em todos os entes federados, e todos os Poderes da Republiea 
tem orgaos administrativos. Ademais, a administracao indireta - existente em todos 
os entes federados - pode ser integrada por entidades vinculadas a qualquer dos tres 
poderes. 
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No entanto, na prafica, nao ha vedacao para a existencia de administracao indireta 

nos outros poderes da administracao que nao o Executivo; embora nao exista registros de 

entidades criadas para exercer uma administracao indireta em sede de poder legislativo ou 

judiciario em nenhum dos entes da federacao. 

Tais entes integram ou auxiliam a formar a estrutura do Estado brasileiro. 

2.3.2 Centralizacao, Descentralizac&o e Deseoncentracao 

O Estado exerce suas funcoes administrativas atraves de sua organizacao no 

decorrer de todo os seus desmembramentos em orgaos, instituicoes e, claro, agentes publicos. 

A forma com que essa execucao se da pode ser centralizada ou descentralizada. 

'Centralizada' seria quando o Estado presta seus servicos atraves de seus proprios 

orgaos, de maneira direta. E 'descentralizada' seria quando o ente estatal desempenha suas 

funcoes atraves de outras pessoas juridicas, nao por ele proprio. O Estado atribui essas 

funcoes a outros entes e esses nao fazem parte da estrutura direta. 

Sobre este assunto, Alexandrino e Paulo (2010, p.23) mencionam que: 

Ocorre a chamada descentralizagao administrativa quando o estado desempenha 
algumas de suas atribuicoes por meio de outras pessoas e nao pela sua administracao 
direta. A descentralizagao pressupoe duas pessoas distintas: O Estado (A Uniao, o 
Distrito Federal, um Estado ou um Municipio) e a pessoa que executant o servico 
por ter recebido do estado essa atribuicao. 

A descentralizacao nao pode ser vista como necessariamente hierarquica, na 

verdade, nao ha hierarquia entre o orgao que delega ou outorga a funcao administrativa e a 

pessoa delegada ou outorgada. Existe, na verdade, um controle fmalistico, ou seja, sobre o 

resultado a ser alcancado. Mesmo esse tipo de controle devera ser previsto legalmente, 

inclusive com seus limites e instrumentos a serem utilizados neste controle. 

A deseoncentracao nada mais significa do que uma tecnica administrativa na qual 

ha uma distribuicao interna de competencias dentro de uma mesma pessoa juridica. I la 

deseoncentracao quando no ambito da estrutura de um Estado, o chefe do poder executivo 

atribui a suas secretarias determinadas competencias como executar as metas educacionais 

que ficaria a cargo da secretaria de educacao, que por sua vez desconcentra essa execucao 

atraves de seus orgaos regionais e assim por diante. 
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Fica claro que a deseoncentracao e sempre utilizada dentro de uma mesma pessoa 

juridica enquanto na descentralizacao ha a atribuicao de competencias de uma pessoa juridica 

de direito publico a outras pessoas juridicas de direito publico ou privado, essa e a principal 

caracteristica que diferencia os dois institutes. 
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3 DO SERVIDOR PUBLICO 

Initialmente, e de fundamental importancia procurar conceituar o que seja 

servidor publico. Em sentido amplo, seria o individuo que serve a administracao publica, o 

empregado, o agente ou servical dos entes publicos que trabalham para servir a sociedade, em 

nome do Estado. Tambem, entende-se que agente publico seja toda pessoa fisiea que labuta 

manifestando e expressando a vontade do Estado, sendo essa atuagao por prazo determinado 

ou nao 

3.1 CONCEITO 

O servidor e o ente que move toda a administracao publica - considerado o ponto 

chave deste trabalho - logo, e o instrumento humano essencial para a propria Administracao. 

Segundo as disposicoes constitutionals em vigor, servidores publicos sao todos 

aqueles individuos que mantem vinculo de trabalho profissional com os orgaos e entidades 

governamentais, integrados em cargos ou empregos de qualquer das instancias institucionais: 

Uniao, Estados, Distrito Federal, municipios e suas respectivas autarquias, fundacoes, 

empresas publicas e sociedades de economia mista. 

Trata-se de designacao generica e abrangente, introduzida pela Constituicao 

Federal de 1988, uma vez que, ate a promulgacao da Carta Magna brasileira hoje em vigor, 

prevalecia o uso da denominacao de 'funcionario publico' para identificac&o dos titulares de 

cargos na administracao direta, considerando-se equiparados a eles os ocupantes de cargos nas 

autarquias, aos quais se estendia o 'regime juridico estatxitario'. 

A partir da citada Constituicao de 1988 desaparece o conceito de funcionario 

publico, passando-se adotar a designacao ampla de servidores publicos, distinguindo-se, no 

genero, uma especie: os servidores publicos civis, que receberam tratamento nos artigos 39 a 

41. 

Desta forma, servidor publico civil e unicamente o servidor da administracao 

direta, de autarquia ou de fundacao publica, ocupante de cargo publico. 

A relacao juridica que interliga o Poder Publico e os titulares de cargos publicos e 

de natureza estatutaria, institutional, valendo dizer que, ressalvadas as disposicoes 

constitutionals impeditivas, o Estado detem o poder de alterar legislativamente o regime de 

direitos e obrigacoes reciprocos, existentes a epoca do ingresso no servico publico. 
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Ja o Codigo Penal Brasileiro, da uma definicao de funcionario ou servidor publico 

como: 

Art. 327 - Considera-se funcionario ou servidor publico, para os efeitos penais, 
quem, embora transitoriamente ou sem remuneracao, exerce cargo, emprego, 
serventia ou funcao publica. § 1° - Equipara-se a funcionario publico quem exerce 
cargo, emprego ou funcao em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa 
prestadora de servico contratada ou conveniada para a execuclo de atividade tipica 
da Administracao Publica. 

Nesse sentido, servidor publico e todo aquele individuo empregado de uma 
administracao, voltada ao interesse publico. Consiste em sua designacao geral, englobar todos 
aqueles que cultivam vinculos empregaticios com entes governamentais, associados a funcao 
ou servicos prestados pelas entidades politico-administrativas, como tambem em suas 
referentes autarquias e fundacoes de direito publico, e sua remuneracao deriva da arreeadacao 
dos impostos publicos. 

Para Meirelles (2004, p.75), agentes publicos ou servidores publicos sao: 

[...] todas as pessoas fisicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercicio 
de alguma funcao estatal. Os agentes normalmente desempenham funcoes do 6rgSo, 
distribuidas entre os cargos de que sao titulares, mas excepcionalmente podem 
exercer fungoes sem cargo. A regra e a atribuicao de funcoes multiplas e genericas 
ao orgao, as quais sao repartidas especificamente entre os cargos, ou 
individualmente entre os agentes de funcao sem cargo. Em qualquer hipotese, 
porem, o cargo ou a fungao pertence ao Estado, e nao ao agente que o exerce, razao 
pela qual o Estado pode suprimir ou alterar cargos e fungoes sem nenhuma ofensa 
aos direitos de seus titulares, como podem desaparecer os titulares sem extingao dos 
cargos e fungoes. 

Destarte, servidor publico, como dimana a Constituicao brasileira, e a 

denominacao generica empregada para englobar, de modo abrangente, todos aqueles cidadaos 

que mantern vinculos de trabalho profissional com as entidades governamentais, integrados 

em cargos ou empregos da Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, referentes autarquias 

e fundacoes de Direito Publico. Em suma, sao os individuos que entrelacam com o Estado e 

com as pessoas de Direito Publico da Administracao Indireta relacao empregatlcia sob 

vinculo de dependencia. (MELLO, 2003, p. 230-231). 

Sob essa otica, a Constituicao Federal, ao tratar da administracao publica, refere-

se em seu art. 37, inciso I . a: 1) cargos; 2) empregos; e 3) funcoes publicas, declarando-os 

acessiveis aos brasileiros que preencham alguns requisites estabelecidos em lei. 

Pode-ser definir Cargo Publico como o conjunto de atribuicoes, expressando 

unidades de competencia cometida a um agente, criado por lei, com denominacao propria e 

numero certo, retribufdo por pessoa juridica de direito publico, (administracao direta, 
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autarquia e fiindacao publica), submetendo-se o seu titular ao regime estatutario ou 

institucional. 

Emprego Publico e entendido como o conjunto de encargos de trabalho 

preenchidos por agentes contratados para desempenha-los sob o regime da Legislacao 

Trabalhista. 

E Funcao Publica sao os encargos de natureza publica exercidos por particulares, 

sem que os mesmos percam essa qualidade. Podemos citar como exemplos de funcoes 

publicas as atividades de jurado, membros de mesa receptora ou apuradora de votos em 

eleicoes, as serventias da Justica nao oficializadas (servidores notariais e de registro exercidos 

em carater privado por delegac&o do Poder Publico), entre outras. 

Justen Filho (2005, p. 571) classifica os agentes publicos em agentes politicos e 

agentes nao politicos. Entendendo como agentes politicos os "representantes do povo, o que 

conduz a investidura por meio de mandatos eletivos. Mas tambem se reputa que os auxiliares 

diretos e imediatos do Chefe do Poder Executivo sao agentes politicos, tal como se passa com 

os Ministros de Estado". E, como agentes nao politicos aqueles agentes publicos que possuem 

natureza "acentuadamente vinculada a aplicacao do direito e a promocao de atividades 

necessarias a satisfacao dos direitos fundamentals. Sua funcao essential nao consiste em 

identificar e traduzir a vontade do povo, nem em formular as decisoes fundamentais inerentes a 

soberania." 

Meio (2001, p. 222 - 223) divide os agentes publicos em: 

a) agentes politicos; b) servidores estatais; c) particulares em atuacao colaboradora 
com o Poder Publico. Entendendo que: a) os agentes politicos sejam agentes 
publicos que sao "titulares dos cargos estruturais a organizacao politica do Pais, ou 
seja, ocupantes dos que integram o arcabougo constitucional do Estado, o esquema 
fundamental do Poder. (...) Sao agentes politicos apenas o Presidente da Republiea, 
os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes 
de Executivo"; b) os servidores estatais, os quais abrangem servidores publicos e 
servidores das pessoas governamentais de Direito Privado, "abarca todos aqueles 
que entretem com o Estado e suas entidades da Administracao indireta, 
independentemente de sua natureza publica ou privada (autarquias, fundacoes, 
empresas publicas e sociedades de economia mista), relagao de trabalho de natureza 
profissional e carater nao eventual sob vinculo de dependencia"; e os c) particulares 
em atuacao colaboradora com o Poder Publico que "e composta por sujeitos que, 
sem perderem sua qualidade de particulares - portanto, de pessoas alheias a 
intimidade do aparelho estatal (com excecao linica dos recrutados para servico 
militar) - , exercem fungao publica , ainda que as vezes apenas em carater 
episodico". 
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Entretanto, Bittencourt (2005, p. 74), juntamente com Di Pietro (2001, p. 480), 

classificam os agentes publicos em agentes politicos, servidores publicos e particulares no 

exercicio da funcao publica. 

Bittencourt (2005, p. 74) diz que a expressao servidor publico "e uma 

denominacao ampla que abrange todo aquele que se vincula profissionalmente com a 

Administracao Publica, seja por meio de cargo ou emprego publico", sendo que e excecao a 

contratacao de servidores temporariamente, os quais, neste caso, nao ocuparao cargo ou 

emprego publico. 

Di Pietro (2001, p. 480) define servidor publico da seguinte forma: "Sao 

servidores publicos, em sentido amplo, as pessoas fisicas que prestam servico ao Estado e as 

entidades da Administracao Indireta, com vinculo empregatlcio e mediante remuneracao paga 

pelos cofres publicos". Nesse sentido, os servidores publicos vinculam-se a Administracao 

Publica por meio de cargo, funcao ou emprego publico. O que e interessante salientar e que 

cada uma dessas especies de vinculo submete-se a um regime juridleo diferente. 

Assim, tem-se que fungao, nas palavras de Bittencourt (2005, p. 74), "corresponde 

ao conjunto de atribuicoes as quais nao corresponde nem cargo nem emprego", ou seja, trata-

se de um conceito residual. O doutrinador citado esboca duas situacQes em que se observa a 

ocorrencia de funcoes publicas, uma esta contida no artigo 37, inciso quinto da Carta Magna 

que sao as funcoes de confianca e a outra constante do artigo 37, inciso nono, o qual trata da 

funcao exercida por servidores contratados temporariamente. 

No que se refere a cargo publico, conforme dispoe o artigo 3° da Lei n° 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, e o "conjunto de atribuicoes e responsabilidades previstas na 

estrutura organizational que devem ser cometidas a um servidor". 

Portanto, o cargo publico caracteriza-se por possuir vinculo juridico de natureza 
estatutaria, ou nas palavras de Bittencourt (2005, p. 75): 

o Estado, ressalvadas determirtadas garantias constitucionais deferidas, podera 
modificar por lei o regime juridico de seus servidores, nao existindo a garantia de 
manutencao das condicoes originals da epoca da nomeacao. Assim, vantagens 
inicialmente previstas podem ser posteriormente retiradas. Esses direitos nao se 
agregam definitivamente ao patrimonio juridico dos servidores estatutarios. 

Na compreensao de Justen Filho (2005. p. 580), "Cargo publico e uma posicao 

juridica criada e disciplinada por lei, sujeita a regime juridico de direito publico peculiar, 

caracterizado por mutabilidade por determinacao unilateral do Estado e por inumeras 

garantias em prol do ocupante.". 
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Quanto ao emprego publico observa-se que, predominantemente, constam os 

servidores das sociedades de economia mista e das Empresas Publicas, ou seja, das pessoas 

juridicas de direito privado. O emprego publico possui vinculo juridico de natureza celetista, 

ou seja, a relacao juridica da-se por meio da celebracao de contrato, sendo regido pela 

legislacao trabalhista (Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT). 

3.2 CONTEXTUALIZACAO HISTORICA 

A historia do servico publico inicia-se, para alguns, na Babilonia e para outros na 

Roma Antiga, com os Servidores do Estado romano. Estes povos escolhiam seus servidores 

para desempenharem certas atividades, essencialmente pelas qualidades morals, pois eles 

iriam representar a Polis (cidade) e ao serem empossados eram investidos de certa autoridade. 

Tal classe de servidor causava a cobica e a inveja dos nao escolhidos, o que era 

compreensivel, quer pelo prestigio social conquistado, quer pelos proprios privilegios dela 

decorrentes. 

No Brasil, o servidor publico esta presente desde a epoca da sua descoberta pelos 

Portugueses. Exemplos disso eram os comissarios, os Governadores Gerais e os juizes. Mas o 

termo veio a ser usado de forma mais intensa no seculo XIX, com a vinda da familia real ao 

Brasil, que trouxeram centenas de funcionarios que se instalaram na capital do Brasil, na 

epoca o Rio de Janeiro. 

Daquele momenta em dianle, com o intuito de promover o desenvolvimento da 

entao Colonia, de acordo com a diplomacia real, fez-se necessario o trabalho administrativo. 

Sempre presente ao longo da historia, seja no Imperio ou na Republiea ou em toda 

historia politica do pais, o servidor publico, esteve auxiliando o Estado a administrar e 

impulsionar o desenvolvimento da nacao brasileira. 

Em 28 de outubro de 1939, o Presidente Getulio Vargas, 'Chefe do Estado Novo', 

consolidou as normas concernentes aos funcionarios publicos com, o Decreto n° 1.713/39, 

considerado um dos primeiros documentos oficiais sobre o funcionalismo publico brasileiro. 

Destacando-se os primeiros artigos os quais conceitua o funcionario publico como: 

Art. 1° Esta lei regula as condigoes de provimento dos cargos publicos, os direitos e 
vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionarios civis da Uniao, dos 
Territorios e, no que couber, dos da Prefeitura do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municipios. 
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Paragrafo unico. As suas disposicoes aplicam-se ao ministerio publico, ao 
magisterio e aos funcionarios das secretarias do Poder Legislativo e do Poder 
Judiciario no que nao colidirem com os dispositivos constitucionais. 
Art. 2° Funcionario publico e a pessoa legalmente investida em cargo publico. 
Art. 3° Cargos publicos, para os efeitos deste Estatuto, sao os criados por lei, em 
numero certo, com denominacao propria e pagos pelos cofres da Uniao. 
Paragrafo unico. O vencimento dos cargos publicos obedecera a padroes 
previamente fixados em lei. (grifo nosso) 

Em 1943, ainda o Presidente Genilio Vargas, criou a Carteira de Trabalho (para 

todos os trabalhadores) e estabeleceu o dia 28 de outubro como o Dia do Funcionario Publico. 

No ano de 1990, ha a mstitaicao da Lei 8.112. Tal instrumento juridico veio 

alterar grande parte das disposicoes do Decreto-Lei 1.713/39, substituir o termo funcionario 

publico por servidor publico, passando a ser visto o novo 'Estatuto dos Servidores Publicos 

Civis da Uniao'. Como e possivel observar nos seus quatro primeiros artigos: 

Art. 1° Esta lei institui o Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis da Uniao, 
das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundacoes publicas federais. 
Art. 2° Para os efeitos desta lei, servidor e a pessoa legalmente investida em cargo 
publico. 
Art. 3° Cargo publico e o conjunto de atribuicoes e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 
Paragrafo unico. Os cargos publicos, acessiveis a todos os brasileiros, sao criados 
por lei, com denominacao propria e vencimento pago pelos cofres publicos, para 
provimento em carater efetivo ou em comissao. 
Art. 4° E proibida a prestacao de servicos gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

O Estatuto dos Servidores Publicos Civis foi considerado inovador por 

regulamentar os Servidores Publicos Civis das autarquias e das fundacoes publicas e os entes 

pertencentes a administracao publica indireta, como tambem as pessoas que realizam 

atividades tipicas da administracao, os prestadores de servicos publicos; alem de acrescentar o 

poder das fundacoes publicas de exercer o papel de 'policia administrativa'. E trazer direitos 

e obrigacoes que foram extensivos a todos os servidores dos estados, distrito federal e 

municipios brasileiros. 

Embora a Lei 8.112/90, tenha trazido inovacoes, ainda ha alguns dos direitos e 

deveres dos servidores publicos que permanecem nao regulamentados, embora estejam 

assegurados, definidos e estabelecidos pela Constituicao Federal de 1988, nas Secoes I I e I I I , 

a partir do seu artigo 39. 

Portanto, deve ser registrado que desde a decada de noventa, o Brasil, busca 

implementar politicas de ajuste e reestruturacao do setor publico. Esta reestruturacao decorreu 

em medidas taxativas sobre o servico publico, principalmente em nivel federal, com as 
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demissoes de funcionarios publicos nao-estaveis, a limitacao de novas contratacoes, o 

incentivo a aposentadoria, a terceirizacao de servicos, alem do 'piano de demissao voluntaria', 

dentre outros instrurnentos. 

Apesar de algumas falhas, da falta de atualizacao de certos procedimentos 

institucionais e administrativos, da existencia de 'direitos excessivos' concedidos aos 

servidores publicos em detrimento da sociedade, tem-se um grande avanco na questao do 

servico publico no Brasil. 

3.3 INVESTIDURA E PROVIMENTO 

Para o acesso ou ingresso ao servico publico a Constituicao Federal brasileira 

estabelece a aprovaeao do individuo em 'concurso publico de provas e titulos'. Depois a 

aprovada para as vagas oferecidas pelo ente estatal e cumpridas todas as formalidades 

exigidas, o servidor deve ser investido no cargo. 

Juridicamente tal ato e denominado de 'investidura' ou 'provimento'. Segundo 

Bittencourt (2005. p, 76), "define-se investidura ou provimento como o ato pelo qual o agente 

publico se vincula ao Estado". 

Nesse sentido, Manual (2005, p. 605-601) faz uma pequena diferenca ao discorrer 

que "investidura e o ato formal de assuncao da posieao juridica correspondente ao cargo" e o 

provimento "consiste em um ato administrativo unilateral, por meio do qual o Estado investe 

um particular na condigao de titular de um cargo, de provimento efetivo ou discricionario". 

Ja Di Pietro (2001. p, 476) define provimento como "o ato pelo qual o servidor 

publico e investido no exercicio do cargo, emprego ou funcao". 

O certo e que no art. 5° da Lei 8.112/90 encontram-se os requisites basicos para 

investidura em cargo publico, tais como nacionalidade brasileira, gozo dos direitos politicos, 

quitacao com as obrigacoes militares e eleitorais, nivel de escolaridade exigido para exercicio 

do cargo, idade minima de 18 anos e aptidao fisica e mental. E, fundamentalmente, a 

aprovaeao em selec&o publica (onde a capacidade, competencia e aptidao sao avaliados e 

medidos de forma impessoal). O que importa e o interesse publico. 

Ainda, o art. 8° da citada Lei n° 8.112/90 dispoe as formas de provimento, quais 

sejam: nomeacao, promocao, readaptacao, reversao, aproveitamento, reintegracao e 

reconducao. Sendo que as formas ascensao e transferencia foram revogadas pela Lei n° 9.527 

de 10.12.97. 
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Nesse sentido, baseado no art. 37, I I da Constituifao Federal e segundo Bittencourt 

(2005. p, 84) "a investidura em cargo ou emprego publico de provimento efetivo depende de 

aprovaeao previa em concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei". 

Este talvez tenha sido o maior avanco institutional: a impessoalidade e o acesso ao 

servico publico pelo merito (pela aprovaeao em concurso publico nos termos acima 

mencionados). 

3.4 VACANCIA 

Tem-se, nas palavras de Di Pietro (2001. p, 480) que a vacantia seja "o ato 

administrativo pelo qual o servidor e destituido do cargo, emprego ou funcao" publica. 

O Capitulo I I , Titulo I I , art. 33 da Lei. 8.112/90, trata da vacantia do cargo 

publico, dispondo que a mesma decorrera de exonerac&o, demissao, promoeao, readaptacao, 

aposentadoria, posse em outro cargo inacumulavel (que nao pode haver a acumulacao) e 

falecimento. 

Justen Filho (2005. p, 642) conceitua vacantia no servico publico como o "efeito 

juridico de ato ou fato que produz a desvinculae&o do servidor do cargo que ate entao 

ocupava." Como salienta Justen Filho, algumas das formas de vacantia consistem na ruptura 

do vinculo entre servidor publico e o Estado, e as demais mantem o vinculo. 

Nas palavras de Bittencourt (2005. p, 83), "exoneraeao consiste em uma forma de 

desligamento do servidor do cargo publico, a pedido ou de oficio, sem o carater de 

penalidade." Ha, pois, o desligamento definitivo do servidor publico da instituicao a seu 

pedido. 

Ja a Demissao e um pouco diferente, porque ocorre o desligamento do servidor em 

consequencia de algum ato por ele praticado que o impede de continuar na atividade publica. 

Nesse sentido Justen Filho (2005. p, 644) diz que a demissao seja "uma sane&o consistente na 

extineao do vinculo estatutario mantido pelo Estado com um servidor em virtude da pratica de 

ato reprovavel, nos termos da lei". 

Em relacao a aposentadoria, vale anotar a definicao dada por Justen Filho (2005. p, 

646), em que e "a aposentadoria e o ato estatal unilateral e complexo que investe o ocupante 

de cargo publico de provimento efetivo na condie&o de inativo, assegurando-lhe a percepcao 

vitalicia de proventos em valor determinado e produzindo a vacantia do cargo publico". Ela, 
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entretanto, pode ser ainda em decorrencia de invalidez permanente, compulsoria ou 

involuntaria. 

3.5 DIREITOS E DEVERES DOS SERVIDORES 

Todo servidor publico e detentor de direitos, deveres e obrigacoes para com o 

servico publico. Todos estao previstos na Constituicao Federal e na Lei n° 8.112/90. 

Bittencourt (2005. p. 85) elenca como direitos constitucionais dos servidores 

publicos o direito: a greve, a livre associacao, a remuneracao, a estabilidade e a 

disponibilidade. 

O direito de greve verifica-se no art. 37, V I I da Constituicao Federal que 

menciona: "o direito de greve sera exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

especlfica". Entretanto, ainda nao houve a regulamentac&o desta norma, e no entender de Di 

Pietro (2001. p. 449), "como a materia de servidor publico nao e privativa da Uniao, entende-

se que cada esfera de Governo devera disciplinar o direito de greve por lei propria". 

Entretanto ate o momenta ainda nao ha uma regulamentacao infraconstitucional. 

No art. 37, V I da Carta Magna existe a garantia ao direito a livre associacao 

sindical: "e garantido ao servidor publico o direito a livre associacao sindical". Este e 

plenamente exercido no Brasil. Varios sao os Sindicados dos servidores publicos atuando 

atualmente. 

Quanta ao direito a percepcao de uma Remuneracao pelo servico prestado ao ente 

estatal, este e sagrado. Isto porque a remuneracao e a contraprestacao que o servidor tem 

direito, pelo desempenho na prestacao de seu servico realizado. 

A Emenda Constitutional n° 19 estabeleceu uma nova forma de remuneracao, 

porem para apenas alguns agentes publicos. Como bem lembra Di Pietro (2001. p. 436): 

Com isso, passaram a coexistir dois sistemas remuneratorios para os servidores: o 
tradicional, em que a remuneracao compreende uma parte fixa e uma variavel, 
composta por vantagens pecuniarias de variada natureza, e o novo, em que a 
retribuicao corresponde ao subsidio, constituido por parcela linica, que exclui a 
possibilidade de percepcao de vantagens pecuniarias variaveis. O primeiro sistema 
e chamado, pela Emenda, de remuneracao ou vencimento e, o segundo, se subsidio. 
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Portanto, a Constituicao faz uma diferenca entre remuneracao que e 'todo' o 

salario percebido pelo servidor; sendo composto pelos vencimentos (que e a parte fixa do seu 

salario) e subsidio (composto de vantagens pecuniarias e que pode ser transitoria). 

Alem de direitos o servidor possui Deveres e Responsabilidades. Se no exercicio 

de cargo, emprego ou funcao, o servidor praticar atos ilicitos, este pode ser responsabilizado 

civil, penal e administrativamente, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 8.112/90. 

No ambito civil, ocorre a responsabilidade civil prevista no art. 186 do Codigo 

Civil que menciona: "aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou 

imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilicito". 

Ha responsabilidade penal quando o servidor pratica um crime ou contravencao se 

favorecendo da sua posicao de servidor publico. Justen Filho (2005. p. 664) define 

responsabilidade administrativa da seguinte maneira: 

A responsabilidade administrativa eonsiste no dever de responder pelos efeitos 
juridico-administrativos dos atos praticados no desempenho de atividade 
administrativa estatal, inclusive suportando a sancao administrativa cominada em 
lei pela pratica de ato ilicito. 

Deve-se observar que a ocorrencia da responsabilizacao em uma das esferas, nao 

exclui a possibilidade para as demais. Por exemplo, ocorrendo a responsabilizacao no ambito 

penal, e plenamente concebivel a responsabilizacao nas esferas civil e administrativas. 

Conforme observado no art. 126 da Lei 8.112/90. 

Quanta aos deveres do servidor publico, tem-se: a) dever de lealdade para com o 

ente estatal, para com a sociedade e o usuario do servico publico; b) dever de obediencia 

(acatar as ordens superiores e a lei); c) dever de ter uma conduta etica (onde estejam 

presentes: honestidade, moralidade, decoro, zelo, competencia, transparencia, eficieneia e 

eficacia); d) dedicacao ao trabalho; e) esmero, presteza e agilidade no trabalho; f) dispensar 

um tratamento gentil, cordial, agil e eficiente para com o usuario de seus servicos; g) cuidado 

com a coisa publica, dentre outros. 

Ainda, pode-se citar que o servidor deve: 1) comparecer sempre ao servico e scr 

pontual; 2) cumprir as ordens superiores, representando, no entanto se elas forem ilegais; 3) 

desempenhar seu trabalho com cuidado e rapidez; 4) guardar sigilo sobre os assuntos do orgao 

no qual trabalha; 5) representar sobre irregularidades de que tiver conhecimento; 6) tratar com 

cortesia os companheiros de servico e o publico em geral; 7) residir no local onde exerce o 
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cargo ou onde autorizado; 8) cuidar para que sua declaracao de famflia esteja sempre em 

ordem no seu pronraario; 9) economizar e conservar o material que estiver sob sua guarda ou 

utilizacao; 10) apresentar-se corretamente vestido ao trabalho; 11) atender prontamente, e 

com preferencia, as solicitafoes de autoridades judiciarias ou administrativas para defesa do 

Estado em Juizo; 12) cooperar e manter espirito de solidariedade com os companheiros de 

trabalho; 13) estar em dia com as leis e normas de servico referentes a sua area; 14) 

comportar-se na vida publica e privada na forma que dignifique a funcao publica. 

Dentre as proibicoes ao servidor publico, pode-se mencionar: 1) referir-se 

depreciativamente as autoridades e aos atos do Governo; 2) retirar qualquer documento ou 

objeto existente do setor ou orgao sem autorizacao; 3) ocupar-se, durante o expediente, em 

conversas, leituras ou outras atividades estranhas ao servico; 4) nao comparecer ao servico 

sem causa justificada; 5) tratar de interesses particulares no trabalho; 6) promover 

manifestacoes de apreco ou desapreco dentro do orgao ou tornar-se solidario com elas; 7) 

exercer comercio e promover ou subscrever lista de donativos dentro do orgao onde trabalha; 

8) usar material do servico publico em servico particular; 9) valer-se de sua qualidade de 

servidor para obter, direta ou indiretamente, qualquer proveito;10) trabalhar sob as ordens 

imediatas de parentes ate 2° grau (inclusive conjuge), dentre outros. 

3.6 DA RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES 

Se no exercicio de cargo, emprego ou funcao, o servidor publico praticar atos 

ilicitos, este pode ser responsabilizado civil, penal e aciministrativamcntc, conforme disposto 

no artigo 121 da Lei n° 8.112/90. 

No ambito civil, ocorre a 'responsabilidade civil ' quando preenchidos os 

requisites previstos no art. 186 do Codigo Civil que menciona: "aquele que, por acao ou 

omissao voluntarla, negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilicito". Quando o servidor e 'responsabilizado 

civilmente' ele e obrigado a reparar o dano causado a administracao publica ou a terceiro, em 

decorrencia de sua conduta dolosa ou culposa, praticada de forma omissiva ou comissiva. 

Essa responsabilidade e subjetiva, ao contrario da responsabilidade da administracao que e 

sempre objetiva. 

No ambito da 'responsabilidade penal' esta ocorre quando o servidor pratica um 

crime ou contravencao favorecendo-se de sua posicao de servidor publico. Assim, a 
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'Responsabilidade penal' decorre da conduta ilicita praticada pelo servidor publico que a lei 

penal tipifica como infracao penal. Os principals crimes contra a administracao estao 

previstos artigos 312 a 326 do Codigo Penal Brasileiro. 

Justen Filho (p. 664) explica que responsabilidade administrativa: "consiste no 

dever de responder pelos efeitos juridico-administrativos dos atos praticados no desempenho 

de atividade administrativa estatal, inclusive suportando a sancao administrativa cominada em 

lei pela pratica de ato ilicito", cometido pelo servidor publico. Ha, pois, a 'Responsabilidade 

administrativa' quando o servidor pratica um ilicito administrativo ou quando seu 

comportamento esta em desatendimento aos seus deveres funcionais. 

Essas praticas ilicitas poderao redundar na responsabilidade administrativa do 

servidor, apos apuracao por meio de sindicancia e processo administrativo. 

Uma vez apurada a sua culpabilidade, o servidor publico sera punido com uma 

das seguintes medidas disciplinares: a) advertencia - faltas de menor gravidade, previstas no 

artigo 129 da Lei 8112/90; b) suspensao — se houver reincidencia da falta punida com 

advertencia; c) demissao - aplicada quando o servidor cometer falta grave, previstas no artigo 

132 da Lei 8112/90; d) cassacao de aposentadoria ou disponibilidade - aplicada ao servidor 

aposentado, que, quando em atividade, praticou falta grave;e) destituicao de cargo em 

comissao ou funcao comissionada - tambem por falta grave. 

Destacando-se, outrossim, que a ocorrencia da responsabilizacao em uma das 

esferas, nao exclui a possibilidade para as demais. Por exemplo, ocorrendo a 

responsabilizacao no ambito penal, e plenamente conccbivel a responsabilizacao nas esferas 

civil e administrativas. Conforme observado no art. 126 da Lei 8.112/90. 

A administracao pode aplicar a sancao de forma cumulativa (o mesmo ato ilicito 

cometido pode ser punido por uma sancao civil, penal e administrativa). 

Entretanto, pode haver a Prescricao de crimes ou atos ilicitos cometidos. As 

medidas disciplinares prescrevem em 5 (cinco) anos nas faltas puniveis com demissao, 

cassacao de aposentadoria ou disponibilidade, e destituicao de cargo ou funcao; em 2 (dois) 

anos se a punic&o aplicavel for a de suspensao; e em 180 (cento e oitenta) dias se for a 

advertencia. 
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3.7 CLASSIFICACAO 

A classificacao dos servidores publicos e vista de forma diversificada pelos 

doutrinadores. Em busca de um melhor entendimento fez-se neeessario a escolha de tres 

doutrinadores: Hely Lopes Meirelles, Marcal Justen Filho e Celso Bandeira de Meio. 

Meirelles (1999. p. 71- 76) classifica os servidores ou agentes publicos em: 

agentes politicos, administrativos, honorfficos, delegados e credenciados. 

Agentes politicos: Sao os componentes do Governo nos seus primeiros escaloes, 
investidos em cargos, fungoes, mandates ou comissoes, por nomeacao, eleigao, 
designacao ou delegacSo para o exercicio de atribuicoes constitucionais. Esses agentes 
atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuicoes com 
prerrogativas e responsabilidades proprias, estabelecidas na Constituicao e em leis 
especiais. Tem normas especifieas para sua escolha, investidura, conduta e processo 
por crimes funcionais e de responsabilidade, que lhes sao privativos [.. .]. 
Agentes Administrativos: Sao todos aqueles que se vinculam ao Estado ou as suas 
entidades autarquicas e fundacionais por relacoes profissionais, sujeitos a hierarquia 
funcional a ao regime juridico determinado pela entidade estatal a que servem. Sao 
investidos a titulo de emprego e com retribuicao pecuniaria, em regra por nomeagao, e 
excepcionalmente por contrato de trabalho ou credenciamento. Nessa categoria 
incluem-se, tambem, os dirigentes de empresas estatais (nao os seus empregados), 
como representanr.es da Administragao indireta do estado, os quais, nomeados ou 
eleitos, passam a ter vinculagao funcional com orgaos publicos da Administragao 
direta, controladores da entidade. [...] 
A categoria dos agentes administrativos - especie do genero agente publico -
constitui a imensa massa dos prestadores de servigos a Administragao direta e indireta 
do Estado nas seguintes modalidades admitidas pela Constituigao da Republiea de 
1988: a) servidores publicos concursados (art. 37, 11); b) servidores publicos 
exercentes de cargos ou empregos em comissao titulares de cargo ou emprego publico 
(art. 37, V) ; c) servidores temporarios, contratados 'por tempo determinado para 
atender a necessidade temporaria de excepcional interesse publico'(art. 37, IX)." [...] 
Agentes Honorificos: Sao cidadaos convocados, designados ou nomeados para 
prestar, transitoriamente, determinados servigos ao Estado, em razao de sua condigao 
civica, de sua honorabilidade ou de sua notoria capacidade professional, mas sem 
qualquer vinculo empregaticio ou estatutario e, normalmente, sem remuneragao. [...] 
Agentes Delegados: Sao particulares que recebem a incumbencia da execugao de 
determinada atividade, obra ou servigo publico e o realizam em nome proprio, por sua 
conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob pe^manente fiscalizagao do 
delegante [...] 
Agentes Credenciados: Sao os que recebem a incumbencia da Administragao para 
representa-la em determinado ato ou praticar certa atividade especifica, mediante 
remuneragao do Poder Publico credenciante .(Grifo nosso) 

Mas adiante, Meirelles (1999. p. 383 - 384) ainda afirma que: 

Os servidores publicos em sentido estrito ou estatutarios sao os titulares de cargo 
publico efetivo e em comissao, com regime juridico estatutario geral ou peculiar e 
integrantes da Administragao direta, das autarquias e das fundagoes publicas com 
personalidade de Direito Publico. 

http://representanr.es
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Tratando-se de cargo efetivo, seus titulares podem adquirir estabilidade e estarao 
sujeitos a regime peculiar de previdencia social. Os empregados publicos sao todos 
os titulares de emprego publico (nao de cargo publico) da Administragao direta e 
indireta, sujeitos ao regime juridico da CLT, dai serem chamados tambem de 
'celetistas'. 
Nao ocupando cargo publico e sendo celetistas, nao tdm condigao de adquirir a 
estabilidade constitucional (CF, art.41), nem podem ser submetidos ao regime de 
previdencia peculiar, como os titulares de cargo efetivo e os agentes politicos, sendo 
obrigatoriamente enquadrados no regime geral de previdencia social, a exemplo dos 
titulares de cargo em comissao ou temporario. Salvo para as fungoes de conflanga e 
diregao [...] os empregados publicos devem ser admitidos mediante concurso ou 
processo seletivo publico, de modo a assegurar a todos a possibilidade de 
participagao. 

Ve-se que rnuito do entendimento de Meirelles esta consolidado ate hoje pela lei e 

pela doutrina e tornou-se base na qual se funda o direito administrativo neste ramo. De fato, ja 

nao se sustentam mais, como e o caso dos agentes politicos englobando tantas especies 

diferentes de agentes, como acima ja foi mencionado. 

Para Justen Filho (2005. p. 571), os agentes publicos sao classificados em: agentes 

politicos e agentes nao politicos; assim, entende-se como agentes politicos e os nao politicos: 

Os representantes do povo, o que conduz a investidura por meio de mandates 
eletivos. Mas tambem se reputa que os auxiliares diretos e imediatos do Chefe do 
Poder Executivo sao agentes politicos, tal como se passa com os Ministros de 
Estado. [...] 
E, como agentes nao politicos aqueles acentuadamente vinculada a aplicagao do 
direito e a promogao de atividades necessarias a satisfagao dos direitos 
fundamentals. Sua fungao essencial nao consiste em identificar e traduzir a vontade 
do povo, nem em formular as decisoes fundamentais inerentes a soberania. 

Portanto, por estas citacoes e visivcl que Justen Filho segue o mesmo caminho ou 

possui o mesmo entendimento de Meirelles, porem, levando a generalidade ao extremo, ou 

seja, classificando todos os funcionarios publicos em duas especies: politicos e os nao 

politicos. Tal fato, levando a formar um agrupamento de servidores em especies que sao mais 

diferentes do que comuns. 

Meio (2001. p. 222-223), por sua vez, e mais completo ao classificar os servidores 

ou agentes publicos em: 

Agentes politicos: titulares dos cargos estruturais a organizagao politica do Pais, ou 
seja, ocupantes dos que integram o arcabougo constitucional do Estado, o esquema 
fundamental do Poder. (...) Sao agentes politicos apenas o Presidente da Republiea, 
os Governadores, Prefeitos e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos Chefes 
de Executivo. 
Servidores estatais: abarcam todos aqueles que entretem com o Estado e suas 
entidades da Administragao indireta, independentemente de sua natureza publica ou 
privada (autarquias, fundagoes, empresas publicas e sociedades de economia mista), 
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relacao de trabalho de natureza profissional e carater nao eventual sob vinculo de 
dependencia. 

Particulares em atuacao colaboradora com o Poder Publico: e composta por 
sujeitos que, sem perderem sua qualidade de particulares - portanto, de pessoas 
alheias a intimidade do aparelho estatal (com exeecao unica dos recrutados para 
servico militar) -, exercem funcao publica, ainda que as vezes apenas em carater 
episodico. 

Dentro dos eonceitos acima, tem-se os chamados 'Agentes Politicos' que sao o 

formadores da vontade superior do Estado (encontram-se em todas as cupulas dos poderes 

(Executivo, Legislativo, Judiciario e Ministerio Publico). Ocupam cargos na alta estrutura da 

Administracao Publica (sao os que comandam o Estado). Exercem funcoes governamentais, 

judiciais, quase judiciais; elaborando normas legais, conduzindo os negocios publicos, 

decidindo e atuando com independencia nos assuntos da sua competencia. Sao autoridades 

supremas do governo ou administracao. 

Os agentes Administrativos estao sujeitos a hierarquia funcional e ao regime 

juridico unico; sao os servidores: concursados, comissionados e contratados. 

Os 'agentes honorificos' sao os cidadaos convocados, designados ou nomeados 

para prestar, transitoriamente, determinados servicos ao Estado, como: Jurado, Mesario 

eleitoral, Comissario de menores, etc. 

Os 'agentes delegados' compreendem-se que sejam os particulares que recebem 

incumbencia da execucao de determinada atividade, por sua conta e risco, tais como: os 

serventuarios de oficios ou cartorios nao estatizados, os leiioeiros, os tradutores, e interpretes 

publicos, etc. 

Existe 'agentes credenciados' que sao aqueles nomeados para representar a 

Administracao em determinados atos ou certa atividade especifica, mediante remuneracao do 

Poder Publico, como: medicos, dentistas, psicologos, etc. 

Ha, tambem, os entes que trabalham para o Estado por eolaboracao, tais como: a) 

aquele que assume o lugar da administracao publica por vontade propria - por ex.: debelador 

de incendio; b) por requisicao do proprio Estado: ex.: mesario eleitoral; c) por concordancia 

da Administracao: tabeliaes, diretores de faculdade, concessionaries, Escolas particulares que 

por delegae&o dos entes publicos. 

Assim, diante tal complexidade ou divergencias quanto a classificacao dos 

servidores publicos, ver-se que a doutrina brasileira nao e pacificada e que para se chegar a 

uma conclusao que reflita a realidade vista na administracao publica, faz-se necessario a 
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extracao das melhores ideias de cada uma das classifieacoes citadas, de forma que nenhuma 

mostra-se totalmente absurda ou erronea. 

Mas, seguindo a Constituicao, compreende-se como funcionarios publicos: 1) os 

servidores estatutarios, ocupantes de cargos publicos providos por concurso publico, nos 

moldes do art. 37, I I , da Constituicao Federal, e que sao regidos por um estatuto definidor de 

direitos e obrigacoes; 2) os empregados publicos, ocupantes de emprego publico tambem 

provido por concurso publico (art. 37, I I , da CF), contratados sob o regime da CLT; 3) os 

servidores temporarios, que exercem funcao publica (despida de vinculacao a cargo ou 

emprego publico), contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporaria 

de excepcional interesse publico (art. 37, IX, da CF), prescindindo de concurso publico. 

Os empregados ou funcionarios publicos tambem preenchem seus cargos atraves 

de concurso publico e submetem-se a todos os demais preceitos constitutionals referentes a 

investidura, acumulaeao de cargos, vencimentos e determinadas garantias e obrigacoes 

previstas no Capitulo V I I da Lei Maior. Entretanto, sao contratados pelo regime da legislacao 

trabalhista (em especial pela CLT), com algumas alteracoes logicas decorrentes do Direito 

Administrativo. Sendo assim, os Estados e os Municipios nao podem alterar suas garantias 

trabalhistas, pois somente a Uniao detem a competencia para legislar sobre Direito do 

Trabalho, conforme reza o artigo 22,1, da CF. 

Os servidores estatutarios submetem-se a um Estatuto, estabelecido em lei, para 

cada uma das unidades da federacao. Os novos servidores, portanto, ao serem investidos no 

cargo, ja ingressam numa situacao juridica previamente delineada, nao podendo modifica-la, 

mesmo com a anuencia da Administracao, uma vez que o Estatuto ao qual esta vinculado e lei 

e, portanto, norma publica, cogente, inderrogavel pelas partes. 

Pode-se dizer, entao, que o 'servidor publico celetista' (contratado pela CLT) 

subordina-se a dois sistemas, integrados e dependentes: 1) ao sistema da administracao 

publica; 2) ao sistema funcional trabalhista. 

O primeiro imp5e suas regras da impessoalidade do administrador, da 

publicidade, da legal idade, da moralidade administrativa, da oportunidade, bem como 

motivacao do ato administrativo; o segundo traca simplesmente os contornos dos direitos e 

deveres mutuos na execucao do contrato e dos efeitos da extincao do mesmo. 

Portanto, de uma forma bem simples, e conveniente afirmar que a Administracao 

Publica, quando contrata pela CLT, equipara-se ao empregador privado, sujeitando-se aos 

mesmos direitos e obrigacoes deste - como e o caso dos funcionarios do Banco do Brasil. 
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Ja os servidores da 'terceira categoria' (os temporarios) sao contratados para 

exercer fungoes por certo periodo, atraves de um regime juridico especial a ser disciplinado 

em lei de cada unidade da federacao. Ressalte-se que e admitida apenas a contratacao 

temporaria, sendo intoleravel a posterior admissao deste servidor para cargo efetivo (sem a 

realizacao de concurso publico). 

A atual Magna Carta brasileira, nos seguintes dispositivos trata de regulamentar 

os servidores publicos: a) aerescirnos pecuniarios art. 37, XIV; b) aposentadoria: art. 40 e §§ 

1° a 16; c) associacao sindical: art. 37, V I , CF; d) concurso publico: art. 37, I I , CF; e) em 

exercicio de mandato: art. 38, CF; f) estabilidade: art. 41 e §§ 1° a 4°, CF; g) extincao de 

cargo: art. 41, § 3°, CF; h) perda do cargo: art. 247 e paragrafo unico, CF; i) piano de carreira: 

art. 39 e §§ 1° a 8°, CF; j ) reintegracao: art. 41, § 2°, CF; 1) revisao da remuneragao: art. 37, X 

e X I , CF; m) vencimentos; irredutibilidade: art. 37, XV, CF; n) aeumulagao remunerada de 

cargos art 37, X V I e X V I I ; o) acrescimos pecuniarios: art. 37, XIV, CF. 

Por fim, chega-se a conclusao que o servidor publico (em seu conceito generico) 

nao somente faz parte da Administragao Publica; ele efetivamente e o proprio Estado, ente 

abstrato, devendo ser representado por pessoas fisicas, que exercerao seu cargo ou fungao 

visando ao interesse publico e ao bem comum (com base na Teoria Subjetiva da 

Administragao Publica). 
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4 DOS C R I M E S NO S E R V I C O PUBLICO 

4.1 CONCEITO 

A Lei 8429/92 tem em vista a defesa do patrimonio publico e dos direitos 

constitucionais do administrado. Por ela qualquer agente publico, ao praticar um ato ilicito 

ligado a administragao, podera vir ser o sujeito ativo. A fonte direta encontra sua sede, na 

Constituicao Federal, sobressaindo-se os artigos 15, inciso V, e 37, § 4°. Mas, quando se fala 

em crimes praticados por servidor contra a administragao publica, colocam-se, para ilustragao 

do tema, aqueles delitos elencados no Codigo Penal, Titulo X I da Parte Especial, artigos 312 a 

327. Embora, haja varios outros dispositivos, como a Lei n° 8.112/90. 

Mas, inicialmente, deve-se destacar que os crimes no servigo publico sao 

enquadrados na categoria dos crimes considerados 'proprios', ou seja, 'exigem uma 

caracteristica: propria ou do autor ou da vitima'. No caso em tela, claro flea que o trago 

fundamental ou especial e ser 'proprio do autor' (praticado pelo servidor publico), uma vez 

que a vitima e a propria administragao publica de forma espeeffica e a sociedade de forma 

mais generica c abrangente. 

Por esta caracteristica tem-se que para, simplesmente, cometer certos crimes, o 

autor precisa necessariamente ter vinculo com a administragao publica, ou seja, precisa ser 

funcionario publico e praticar tal ilicito em relagao aos entes publicos, na sua forma direta; 

por isso, tais atos tambem sao chamados de 'crimes funcionais'. 

O sujeito ativo sera sempre o funcionario publico. Esta qualidade comunica-se aos 

co-autores; assim, os demais autores poderao ser nao servidores publicos. 

Surgem desta forma, os 'crimes funcionais proprios': que sao aqueles cuja 

exclusao da qualidade de funcionario publico torna o fato atipico, como por ex.: prevaricagao 

(quando provado que o sujeito nao e funcionario publico, o fato torna-se atipico) e os 'crimes 

funcionais improprios': excluindo-se a qualidade de funcionario publico, havera a 

desclassificagao do crime para outra natureza, por ex.: peculate (se provado que o acusado 

nao e funcionario publico, desclassifica-se para furto ou apropriagao Indebita - embora exista 

ja jurisprudencia que afirma que se o autor utilizou de alguma facilidade a que teve acesso, 

gragas a funcionalidade de algum co-autor ou ate mesmo de mero auxiliar, ambos 

responderam pelo crime de peculate). 
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Destarte, ja decidiu o Poder Judiciario que pode cometer o crime de Peculate, 

lesando o servico publico federal, mesmo quem nao seja servidor publico, nos seguintes 

termos: 

STF. Peculato. Tipificacao. Concurso de pessoas. Co-autoria. Co-reu nao servidor 
publico. Cometem Peculato o serventuario de cartorio judicial e o co-autor, mesmo 
que nao tenha este a qualidade de funcionario publico, que se apropria 
indevidamente do dinheiro recolhido a titulo de deposito judicial mediante 
falsificacao de alvaras (...). 

Este julgado tem por base o art. 30 do Decreto-lei n° 2848/40, o qual estabelece o 

princlpio: "Nao se comunicam as eircunstancias e as eondicoes de carater pessoal, salvo 

quando elementares do crime." Portanto, se ser funcionario publico constitui fato elementar 

de todos os crimes funcionais, dessa forma, comunica-se as demais pessoas que nao possuam 

essa qualidade, mas que tenham cometido o delito juntamente com um funcionario publico; 

entao, todos serao atingidos e enquadrados no mesmo ilicito de natureza publica. 

Assim, vale lembrar que o crime de peculato molda-se a essa situacao, pois e 

necessario, tambem, que o co-autor, que nao seja funcionario publico, mas e acusado pelo 

delito, tenha consciencia da qualidade especial de que goza seu parceiro (os) de ilicito. 

Existe um vasto leque de crimes que podem ser praticados por um funcionario 

publico quando citados de forma generica. Porem, eles estao divididos em tres esferas bem 

definidas, ou seja: um servidor publico que comete um crime, esse delito podera ser apurado e 

reprimido nas esferas civil, penal e administrativa. Sem se falar que nada impede que o 

mesmo ato seja julgado, cumulativamente, em duas ou tres das esferas cltadas (art. 126 da Lei 

8.112/90). 

Nesse sentido, ao dispor sobre o Regime Disciplinar dos Servidores Publicos, a 

Lei n° 8.112/90 (RJU), no Capitulo DAS RESPONSABILIDADES, estabelece no seu art. 121 

que: "O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercicio irregular de suas 

atribuicoes". 

Disp5e o mesmo diploma legal, nos arts. 116 e 117, os 'deveres e as proibicoes 

dos servidores publicos' e bem assim as 'correspondentes penalidades' (no art. 127 e 

seguintes) de natureza administrativa a que estao sujeitos os funcionarios, nos casos em que, 

atraves de processo administrativo, seja constatada a pratica de qualquer transgressao 

funcional. 

Trata-se, e isso nao se discute, de um instramento de inegavel valia para a 

administragao publica, como de resto de toda a sociedade, nao podendo, por conseguinte, 
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deixar a autoridade competente utiliza-lo sempre que alguma noticia lhe seja trazida sobre o 

exercicio irregular por parte do servidor. Portanto, e obrigacao funcional do chefe imediato 

mandar apurar ou denunciar atos de irregularidades ou infrag5es cometidas por servidores, 

sob pena dele responder com o infrator ou ser considerado cumplice. 

A esse respeito, nada a objetar, desde que haja o respeito e cumprimento aos 

principios do 'devido processo legal', da 'ampla defesa', do 'contraditorio' do acusado. Para 

tanto, exige-se a Sindicancia e a mstauracao do Inquerito, conforme manda o ordenamento 

juridico brasileiro, caso em que, se efetivamente comprovada a falta cometida, seja por culpa 

ou por dolo, deve ele ser exemplarmente punido. 

Se a autoridade procede conforme a lei e se os responsaveis pela conducao de 

sindicancias e inqueritos assim procedem (nao cometendo, em hipotese alguma, excessos de 

qualquer natureza), oferecendo, ao final, um Relatorio circunstanciado e consistente em 

relacao aos fatos averiguados, nada mais cabera a essas mesmas autoridades senao acata-lo, 

punindo ou inocentando os acusados. 

Ao faze-lo, as autoridades demonstram que estao cumprindo mandamentos 

constitucionais e estao fazendo tudo para que o patrimonio e a imagem das mstituiedes 

publicas nao sejam agredidos pela acao nefasta daqueles que, no exercicio de seus cargos ou 

fungoes, agem movidos por interesses menos escrapulosos. 

A imprensa, por seu turno, vem divulgando, com enfase, o que ocorre nessa area, 

especialmente nos casos de demissoes, cassagoes ou ate de aposentadorias de servidores 

publicos que praticam ilicitos, a ponto de quem le o noticiario, ter a impressao de que o 

quadro funcional brasileiro e composto, em sua grande maioria, por maus servidores. 

4.2 ESPECIES E PEN ALIDADES 

A vigente legislagao brasileira tras punigoes que devem ser impostas aos 

servidores publicos que praticam crimes ou ilicitos contra a administragao publica. Tais 

punigoes sao de natureza administrativa, civil e penal. 

A responsabilidade administrativa consiste no dever do funcionario publico 

responder pelos efeitos juridico-administrativos dos atos ilicitos praticados no desempenho de 

atividade administrativa junto ao ente estatal. Ha responsabilidade penal quando o servidor 

pratica um crime ou contravengao favorecendo-se da sua posigao de servidor publico. No 

ambito civil, ocorre a responsabilidade prevista no art. 186 do Codigo Civil, que estabelece: 
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"aquele que, por aeao ou omissao voluntaria, negligencia ou imprudencia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito". 

Tem-se, no Codigo Penal, no seu Titulo X I , que entre seus 5 (cinco) capitulos (I , 

I I , IIA, I I I e IV) e exclusivamente dedicado aos crimes praticados contra a administracao 

publica. 

Sao 18 dispositivos distribuidos entre o art. 312 ao art. 326 do CP. Todos estao 

expressos de forma clara e precisa, toraando-se desnecessario qualquer eomentario no intuido 

de maiores explicacoes, bastando, no entanto, citar algumas decisoes dos Tribunais 

brasileiros, a titulo explicativo, como a do STJ — DJ de 17/05/93 — Relator Ministro Pedro 

Acioli: 

Ramais de eletrificacao, linhas e postes sao do dominio publico. As redes de 
transmissao que servem as propriedades rurais sao de propriedade publica, ainda 
que passem por terrenos particulares, tanto assim que a lei impoe servidao 
administrativa e, no caso, nao se pode falar que o funcionario publico venha a se 
apropriar ou se apossar desses bens. (STJ). 

Outra decisao do STJ (cujo Relator foi o Ministro Adhemar Maciel), que vale ser 

citada, foi publicada no DJU em 28/02/84 e determina: "Pelo simples fato de haver o Tribunal 

de Contas aprovado contas nao impede o Ministerio Publico de fazer denuncia". Ha, tambem, 

o RJTJSP n° 94/405 que menciona "Nao configuram estado de necessidade, de modo a excluir 

a antijuridicidade da apropriacao de valores publicos sob a guarda do funcionario, as 

dificuldades flnaneeiras decorrentes de insuficiente remuneragao". 

O crime de Peculato esta 'qualificado' no art. 312, o qual menciona: "Apropriar-

se o funcionario publico de dinheiro, valor ou qualquer outro bem movel, publico ou 

particular, de que tem a posse em razao do cargo, ou desvia-lo, em proveito proprio ou alheio 

- Pena - reclusao, de dois a doze anos, e multa". Havendo, ainda, o peculato culposo, citado 

no § 2° do mesmo artigo: "Se o funcionario concorre culposamente para o crime de outrem -

Pena - detencao, de tres meses a um ano" e, ainda, o peculato mediante erro de outrem, 

constante no art. 313: "Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercicio do 

cargo, recebeu por erro de outrem - Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa." 

A Insercao de dados falsos em sistema de mformacoes passou a ser considerado 

crime contra a administragao publica gragas a Lei n° 9.983/00 e encontra-se qualificada no art. 

313 do citado diploma repressivo: 
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Inserir ou facilitar, o funcionario autorizado, a insercao de dados falsos, alterar ou 
excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de 
dados da Administragao Publica com o fim de obter vantagem indevida para si ou 
para outrem ou para causar dano - Pena - reclusao, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e 
multa." 

Modificar ou alterar, se a devida autorizaeao, o sistema de informacoes tambem e 

tido como crime, de acordo com o art. 313B do CP: "Modificar ou alterar, o funcionario, 

sistema de informacoes ou programa de informatica sem autorizaeao ou solicitacao de 

autoridade competente - Pena - detencao, de 3 (tres) meses a 2 (dois) anos, e multa", tambem 

inserido por forga da Lei n° 9.983/00. 

O art. 314 tipiflca o servidor que precede com extravio, sonegacao ou inutilizarao 

de livro ou documento, com a seguinte redaeao: "Extraviar livro oflcial ou qualquer 

documento, de que tem a guarda em razao do cargo; sonega-lo ou inutiliza-lo, total ou 

parcialmente - Pena - reclusao, de um a quatro anos, se o fato nao constitui crime mais grave." 

Para a caracterizacao de tal delito, nao importa a ocorrencia ou nao de prejuizo a 

alguem, pois o dano, efetivo ou potencial, nao e elemento do tipo penal. (RT n. 639/277). Este 

e um crime com raras hipoteses e que so admite, evidentemente, a forma dolosa. Se houver 

culpa do funcionario, o assunto fica nas esferas administrativa e civil. 

O emprego irregular de verbas ou rendas publicas praticado principalmente por 

servidores de cargos eletivos esta tipificado no art. 315 do CP, que estabelece: "Dar as verbas 

ou rendas publicas aplicacao diversa da estabelecida em lei - Pena - detencao, de um a tres 

meses, ou multa." 

Segundo decisao da justica brasileira, em um RT n° 259/299 do STJ: 

Visa o preceito penal contido no art. 315 do CP a impedir o arbitrio administrativo 
no tocante a discriminacao de verbas, rendas e respectivas aplicacoes, sem a qual 
haveria a anarquia nas financas publicas, nao cogitando do prejuizo resultante de seu 
emprego irregular. 

Mas, tal 'ementa' vem sendo, na atualidade, muito contestada. As ocorrencias sao 

em maior monta na area de acoes penais contra os prefeitos municipals, que se veem, muitas 

vezes, na contingencia de fazer aplicacoes de recursos orcamentarios de forma "nao muito 

ortodoxa' no que tange as especificae5es. Precisa-se, portanto, de muita prudencia para evitar 

condenaeoes precipitadas, pois, como sempre, ha de voltar-se o olhar para o atendimento ao 

interesse publico. 
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Lesa o servico publico federal quem, contratado pela Previdencia Social para 

prestar atendimento hospitalar ou laboratorial, exige dos segurados pagamento adicional. O 

responsavel pelo estabelecimento hospitalar ou laboratorial 'conveniado' com a Previdencia 

estatal incide no crime de 'concussao' se exigir dos segurados pagamento adicional pelos 

servigos a que se obrigou. (TRF da 4 a Regiao — 17 02/94). 

O crime de Concussao esta previsto no caput do art. 316 do Codigo Penal 

brasileiro: "Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da fungao 

ou antes de assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida - Pena - reclusao, de dois a oito 

anos, e multa"; prevendo, ainda, em seus paragrafos 1° e 2°, respeetivamente, que: 

Se o funcionario exige tribute ou contribuicao social que sabe ou deveria saber 
indevido, ou, quando devido, emprega na cobranca meio vexatorio ou gravoso, que a 
lei nao autoriza. Pena - reclusao, de trfis a oito anos, e multa. 
Se o funcionario desvia, em proveito proprio ou de outrem, o que recebeu 
indevidamente para recolher aos cofres publicos. Pena - reclusao, de dois a doze 
anos, e multa. 

O crime definido no art. 316 do CP tem como niicleo do tipo o verbo "exigir". E 

de ver-se, no entanto, que a exigencia da vantagem lanto pode ser direta como indireta, nao se 

fazendo mister a promessa de mal determinado. Basta o temor generico que autoridade 

inspira, desde que influa na manifestagao volitiva do sujeito passivo. (RT n. 452/338 e n. 

585/311). 

A denominada 'Corrupgao passiva' esta prevista no art. 317 do CP, que 

estabelece: "Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da fungao ou antes de assumi-la, mas em razao dela, vantagem indevida, ou aceitar 

promessa de tal vantagem - Pena - reclusao, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa." 

Os paragrafos do citado art. 317 do CP, trata de tipificar a conduta ilicita do 

servidor publico, aumentando as penas previstas, conforme observa-se em sua redagao: 

§ 1° - A pena e aumentada de um terco, se, em consequencia da vantagem ou 
promessa, o funcionario retarda ou deixa de praticar qualquer ato de oficio ou o 
pratica infringindo dever funcional. 
§ 2° - Se o funcionario pratica, deixa de praticar ou retarda ato de oficio, com 
infracao de dever funcional, cedendo a pedido ou influencia de outrem. Pena -
detencao, de tres meses a um ano, ou multa. 

A corrupgao passiva exige para a sua configuragao a pratica de atos de oficio, 

dando ensejo ao recebimento de vantagem indevida. E, por ato de oficio, consoante uniforme 
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jurisprudeneia, se entende somente aquele pertinente a fungao especifiea do funcionario. 

(TJSP - AC - Relator Cantidiano de Almeida - RT n. 390/100). Entretanto, nao ocorre o 

delito de corrupgao passiva, embora de natureza formal, consumando-se pela simples 

solicitagao, se esta e impossivel de ser cumprida, isto e, se nao estiver ao alcance da pessoa 

que e solicitada. (TJSP — AC — Relator Denser de Sa — RT n. 505/296). 

Mas, comete o delito de corrupgao passiva aquele que, exercendo fungao de 

destaque em empresa concessionaria de servigo publico, solicita e recebe de fornecedores da 

mesma, favores para o pagamento de seus creditos. (TJSP - El - Relator Mendes Franga - RT 

n. 403/104). (Idem: TJSP - AC n. 93.631 - Relator Acacio Rebougas). 

O art. 318 do Codigo Penal fala da facilitagao de contrabando ou descaminho, ao 

conflgurar: "Facilitar, com infragao de dever funcional, a pratica de contrabando ou 

descaminho - Pena - reclusao, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa." 

Assim, o crime definido no art. 318 do CP consuma-se com a efetiva facilitagao 

por parte do agente, com consciencia de estar infringindo o dever funcional, pouco 

importando que circunstancias diversas impegam a consumagao do contrabando. (TFR - AC -

Relator Flaquer Scartezzini - EJTFR 68/21). 

Ja, art. 319 do CP tras outro tipo de ilicito, a 'prevaricagao', quando diz: "Retardar 

ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio, ou pratica-lo contra disposigao expressa 

de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal - Pena - detengao, de tres meses a um 

ano, e multa". 

Ver-se, ainda, a 'condescendencia criminosa', prevista no art. 320 do CP, que tem 

a seguinte redagao: "Deixar o funcionario, por indulgencia, de responsabilizar subordinado 

que cometeu infragao no exercicio do cargo ou, quando lhe falte competencia, nao levar o fato 

ao conhecimento da autoridade competente - Pena - detengao, de quinze dias a um mes, ou 

multa." 

A 'advocacia administrativa' esta logo apos no art. 321 do CP, que menciona: 

"Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administragao publica, 

valendo-se da qualidade de funcionario - Pena - detengao, de um a tres meses, ou multa". 

Praticar violencia, no exercicio de fungao ou a pretexto de exerce-la tambem e 

outro tipo penal, tido como 'Violencia Arbitraria' estando previsto no art. 322 do CP - Pena -

detengao, de seis meses a tres anos, alem da pena correspondente a violencia. 

Os crimes de 'violencia arbitraria' e de 'exercicio arbitrario' ou 'abuso de poder', 

estao previstos nos arts. 322 e 350 do CP. Tais ilicitos foram absorvidos pela Lei n. 4.898/65, 
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sob a denominacao de 'abuso de autoridade' conforme (TAMG — AC — Relator Moacir 

Brant — R T 405/417): 

Abuso de poder — Absorcao das infracoes dos arts. 129 e 322 do CP, tambem 
admitidas contra os reus — Apelaeao provida — Inteligencia do art. 3°, i , da Lei n. 
4.898/65 — A Lei n. 4.898/65 nao preve a aplicacao cumulativa da pena 
correspondente a violencia, como o fazia o art. 322 do CP. Assim sendo, nao pode o 
infrator ser condenado tambem nesse dispositivo e no art. 129 do citado Codigo. 
(TJSP — AC — Relator Xavier Homrich — RT n. 512/343). 

Abandonar cargo publico, fora dos casos permitidos em lei pode levar a uma 

eondenacao de ate 1 (um) mes de detengao, e o que estabelece o art. 323 do CP - Pena -

detengao, de quinze dias a um mes, ou multa. 

Entrar no exercicio de fungao publica antes de satisfeitas as exigencias legais, ou 

continuar a exerce-la, sem autorizagao, depois de saber oflcialmente que foi exonerado, 

removido, substituido ou suspenso e tido como 'exercicio funcional ilegalmente antecipado 

ou prolongado', conforme tipifica o art. 324 do CP e institui a Pena: detengao, de quinze dias 

a um mes, ou multa. 

A violagao de sigilo funcional esta inserido no art. 325 do CP.: "Revelar fato de 

que tem ciencia em razao do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a 

revelagao - Pena - detengao, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato nao constitui crime 

mais grave". 

Ao incriminar a violagao de sigilo funcional, a lei visa impedir a revelagao de fato 

que deva permanecer em segredo, porque sua divulgagao pode prejudicar ou por em perigo os 

fins que o Estado persegue. Nao incrimina a simples indiscrigao ou a indesejavel bisbilhotice 

nem tutela interesses futeis, carecedores de relevancia juridica. (TACRIM - SP - Rec. -

Relator Dante Busana - Boletim AASP, n. 1.300/273, nov.1983). 

Pratica o delito previsto no art. 325 do CP, o professor ou integrante de banca 

examinadora de universidade federal, que, antecipadamente, fornece a alguns dos alunos 

copia das questoes formuladas nas provas. (TFR - AC - RTFR n. 61/100). 

Tem-se, tambem, o crime de 'violagao do sigilo de proposta de concorrencia', 

previsto no art. 326 do CP.: "Devassar o sigilo de proposta de concorrencia publica, ou 

proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo - Pena - Detengao, de tres meses a um ano, e 

multa". 

A Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, tras outras especies de delitos que podem ser 

praticados pelo funcionario publico; sao os chamados delitos administrativos que tem em 
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vista, nao mais o interesse social de forma generica mas a defesa do patrimonio publico de 

forma mais especifica e dos direitos constitucionais do administrado. 

Qualquer agente publico podera vir ser o sujeito ativo destes crimes. A fonte 

direta encontra sua sede, na Constituicao Federal, sobressaindo-se os artigos 15, inciso V, e 

37, § 4°, que menciona. 

A administracao publica direta, indireta de qualquer dos poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios da 
legalidade, impessoalidade, eficiencia, moralidade, publicidade e todos os demais 
previstos na Constituicao, advertindo o § 4° que os atos de improbidade 
administrativa importarao na suspensao dos direitos politicos, perda da funcao 
publica, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erario publico, sem 
prejuizo da aeao penal cabivel. 

A improbidade administrativa nao e coisa nova nem dos tempos atuais, visto que 

esta ja existia desde os primordios. Nao obstante, a sociedade sempre procurou punir o 

criminoso, combinando instrumentos legais, na area administrativa e na area penal, nem 

sempre com o exito desejado. 

O artigo 1° da Lei 8429/92, oferece a visao dada por todas as leis que compactuam 

da mesma contemporaneidade, que e a busca por uma maior efetividade e objetividade da 

norma, voltada esta para uma conduta etica, digna e a servico da sociedade e nao o sentido 

inverso - conforme observa-se em seu texto: 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente publico, servidor ou 
nao, contra a administragao direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios, de Territorio, de 
empresa incorporada ao patrimonio publico ou de entidade para cuja criacao ou 
custeio o erario haja concorrido ou concorra com mais de cinqtienta por cento do 
patrimonio ou da receita anual, serao punidos na forma desta lei. 
Paragrafo unico. Estao tambem sujeitos as penalidades desta lei os atos de 
improbidade praticados contra o patrimonio de entidade que receba subvencao, 
beneficio ou incentivo, fiscal ou crediticio, de orgao publico bem como daquelas 
para cuja criagao ou custeio o erario haja concorrido ou concorra com menos de 
cinqiienta por cento do patrimonio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a 
sancao patrimonial a repercussao do ilicito sobre a contribuicao dos cofres 
publicos. 

Tal dispositivo legal diz que qualquer ato de improbidade praticado por agente 

publico, servidor ou nao, contra a administracao direta, indireta ou fundacional de qualquer 

das esferas de poder, inclusive dos Territories, esta sujeita a sua incidencia. 
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Improbidade e o mesmo que atos de desonestidade e relaeiona-se com a conduta 

do mau administrador e pode ser praticada nao apenas pelo agente publico, lato sensu, senao 

tambem por quem nao e servidor e infringe a moralidade publica. 

O artigo 2° da Lei 8.429/92 fornece o conceito de agente, sendo todo aquele que, 

exercendo, mesmo que transitoriamente, ou sem remuneragao, por eleigao, contratagao, 

designacao ou qualquer outra forma de vinculo, mandato, cargo ou fungao nas empresas 

indicadas no artigo 1°. Enfim, sua abrangencia e a mais ampla posslvel e compreende todas as 

esferas de poder. Mas tambem o e todo aquele que, nao sendo agente, concorra ou induza para 

a pratica do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. 

A citada lei e precisa e determina, em cumprimento aos canones constitucionais, o 

zelo pelos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publlcidade. Contudo, essa 

relagao nao e exaustiva. 

A improbidade administrativa fere o principio constitucional da moralidade e 

honestidade e ocorre, quando se pratica atos que ensejam enriquecimento ilicito, causam 

prejuizo ao erario ou atentam contra as normas da administragao, definidos no artigo 37, § 4°, 

da CF, entre os quais esta inclulda a moralidade, ao lado da legalidade, da impessoalidade e 

da publicidade, alem de outros que, mesmo nao apontados, explicitamente, no referido 

preceito ou encontram-se distribuidos por toda a Constituigao. Aplicando-se integralmente a 

condugao dos servidores e dos negocios publicos. 

Quanto a esta questao, Meirelles (1999. p. 467) ensina que a: 

Responsabilidade administrativa e a que resulta da violagao de normas internas da 
Administragao pelo servidor sujeito ao estatuto e disposigoes complementares 
estabelecidas em lei, decreto ou qualquer outro provimento regulamentar da fungao 
publica. A falta funcional gera o ilicito administrativo e da ensejo a aplicagao da 
pena disciplinar, pelo superior hierarquico, no devido processo legal. 

O que a Administragao nao pode e aplicar punigoes arbitrarias ou que nao estejam 

legalmente previstas ou ate punir condutas nao tipificadas como delitos. Deve, isto sim, 

exigir dos seus servidores a fiel observancia e cumprimento dos mandamentos legais, alem de 

uma postura ctica. digna, operosa e a servigo da populagao; pois, para isto eles foram 

contratados pelo povo. 

Na motivagao da penalidade, a autoridade administrativa competente para sua 

aplicagao deve justificar a punigao imposta, mencionando os atos irregulares praticados pelo 

servidor, os crimes praticados e dispositivos legais aplicados, analisando, ainda, a repercussao 
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danosa dos atos ilicitos para o Poder Publico. O necessario e que a Administragao Publica, ao 

punir seu servidor, demonstre a legalidade da punicao. 

Os institutes juridicos da Culpa e do Dolo sao diversos. A culpa verifica-se na 

agao ou omissao lesiva, resultante de imprudencia, negligencia ou impericia do agente; o dolo 

ocorre quando o agente deseja a agao ou omissao lesiva ou assume o risco de produzi-la. 

Um exemplo distinguira bem as duas situagoes: se um motorista propositadamente 

atropelar um transeunte, desejando matar ou ferir, cometera um crime doloso; se o mesmo 

motorista atropelar um mesmo transeunte sem o querer, mas com imprudencia, impericia ou 

negligencia, tera cometido um crime culposo. A diferenga entre os dois ilicitos e subjetiva: 

varia segundo a conduta do agente. Assim, se o servidor causar prejuizo a Administragao, por 

negligencia, impericia ou imprudencia na sua conduta, ficara sujeito a responsabilizagao civil 

e administrativa, mas pode nao ficar sujeito a responsabilizagao penal, se nao cometeu 

nenhum ilicito criminal. A culpa e menos ofensiva que o dolo; entretanto, devem ser apuradas 

quando da punigao de servidores. 

O ato de 'imoralidade' praticado pelo servidor, na opiniao da melhor doutrina, 

afronta a Constituigao Federal e os principios da honestidade, da boa fe, do respeito a 

igualdade, das normas de conduta aceitas pelos administrados, o dever de lealdade, a 

dignidade humana, alem de outros postulados etieos e morais. 

Ja a 'improbidade' traduz a ma qualidade de uma administragao, pela pratica de 

atos que implicam em enriquecimento ilicito do agente e, consequentemente, em prejuizo ao 

erario, ao povo ou, ainda, em violagao aos principios que orientam a administragao publica. 

Pode-se dizer que um ato contrario a moralidade administrativa seja uma conduta 

que corresponda a improbidade, mas nem todo ato de improbidade administrativa compreende 

a violagao da moralidade administrativa. 

E, mais, desde que se comprove a ocorrencia da lesao ao patrimonio publico, por 

agao ou omissao dolosa ou culposa do agente ou do terceiro co-autor, dar-se o total 

ressarcimento do dano. Nada deve escapar na administragao da coisa publica. 

O agente publico ou o terceiro beneficiario dos bens ou de valores acrescidos ao 

patrimonio, que deu origem ao enriquecimento ilicito, ficara sujeito a perda desses bens, alem 

das punigoes nas esferas administrativas, civil e penal - conforme ja mencionado. 

Assim, o conceito de improbidade administrativa, qual seja, auferir qualquer tipo 

de vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de cargo, mandato, fungao, emprego 

ou atividade nas entidades, esta elenca Lei 8.429/92. Este diploma legal tambem refere as tres 

especies de atos improbos na administragao: a) atos que importam em enriquecimento ilicito. 
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b) atos que produzem prejuizo ao erario. c) atos que atentam contra os principios da 

administragao publica. 

A primeira especie de atos de improbidade administrativa, o enriquecimento 

ilicito, compreende os seguintes incisos do art. 9° da Lei 8.429/92: 

I) auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de 
cargo, mandato, fungao ou emprego, ou atividades nas entidades mencionadas no 
art. 1° desta Lei; 
I I ) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem movel ou imovel, ou qualquer 
outra vantagem economica, direta ou indireta, a titulo de comissao, percentagem, 
gratificagao ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 
atingido ou amparado por agao ou omissao decorrente das atribuicSes do agente 
publico; 
III) perceber vantagem economica, direta ou indireta, para facilitar a aquisigao, 
permuta ou locagao de bem movel ou imovel, ou a contratagao de servigos pelas 
entidades referidas no art. 1° por prego superior ao valor de mercado; 
IV) utilizar, em obra ou servigo particular, veiculo, maquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposigao de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1° desta Lei, bem como o trabalho de servidores 
publicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 
V) receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar 
a exploragao ou a pratica de jogos de azar, de lenocinio, de narcotrafico, de 
contrabando, de usura ou de qualquer atividade ilicita, ou aceitar promessas de tal 
vantagem; 
VI) receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaragao falsa sobre medigao ou avaliagao em obras publicas ou qualquer outro 
servigo, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou caracteristica de 
mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1° 
desta Lei; 
VII) adquirir, para si ou para outrem, no exercicio de mandato, cargo, emprego ou 
fungao publica, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional a 
evolugao do patrimonio ou a renda do agente publico; 
VIII ) aceitar emprego, comissao ou exercer atividade de consultoria ou 

assessoramento para pessoa fisica ou juridica que tenha interesse suscetivel de ser 
atingido ou amparado por agao ou omissao decorrente das atribuicoes do agente 
publico, durante a atividade. 

IX) perceber vantagem economica para intermediar a liberagao ou aplicaglo de 
verba publica de qualquer natureza. 
X) receber vantagem economica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 

omitir ato de oficio, providencia ou declaragao a que esteja obrigado. 
XI) incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimonio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1 desta 
Lei. XI I ) usar, em proveito proprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta Lei. 

A segunda especie de atos de improbidade refere-se a conduta lesiva do servidor 

que causa prejuizos ao erario e esta descrito no art. 10 da Lei 8.429/92 nos seguintes termos: 

1) facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporagao ao patrimonio 
particular, de pessoa fisica ou juridica, de bens, rendas ou valores integrantes do 
acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta Lei. 
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2) permitir ou cortcorrer para que pessoa fisica ou juridica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1° desta Lei. 
3) doar a pessoa fisica ou juridica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 
fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimonio de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta Lei, sem observancia das 
formalidades legais e regulamentares aplicaveis a especie. 
4) permitir ou facilitar a alienacao, permuta ou locacao de bens integrantes do 
patrimonio de qualquer das entidades referidas no art. 1° desta Lei, ou ainda a 
prestacao de servicos por parte delas, por prego inferior ao de mercado. 
5) permitir ou facilitar a aquisicao, permuta ou locagao de bem ou servigo por prego 
superior ao de mercado. 
6) realizar operagao financeira sem observancia das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantias insuficientes ou inidoneas. 
7) conceder beneficio administrativo ou fiscal sem a observancia das formalidades 
legais ou regulamentares aplicaveis a especie. 
8) frustrar a licitude do processo licitatorio ou dispensa-lo indevidamente. 
9) ordenar ou permitir a realizagao de despesas nao autorizadas em lei ou 
regulamento. 
10) agir negligentemente na arrecadagao de tributo ou renda, bem como no que diz 
respeito a conservagio do patrimonio publico. 

11) liberar verba publica sem a estrita observancia das normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua aplicagao irregular. 
12) permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriquega ilicitamente. 
13) permitir que se utilize, em obra ou servigo particular, veiculos, maquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou a disposigao de 
qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta Lei, bem como o trabalho de 
servidor publico, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 

A ultima especie de atos de improbidade administrativa e tratada no art. 11 da Lei 

8.429/92, pois, refere-se aos ilicitos praticados por servidores que atentam contra os principios 

da administragao publica, violando os deveres de honcstidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade as instituicoes, destacando-se os que seguem: 

a) praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competencia. 
b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de oficio. 
c) revelar fato ou circunstancia de que tem ciencia em razao das auibuigoes e que 
deve permanecer em segredo. 
d) negar publicidade aos atos oficiais. 
e) frustrar a licitude de concurso publico. 
f) deixar de prestar contas quando obrigado a faze-lo. 
g) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgagao oficial, teor de medida politica ou economica capaz de afetar o prego da 
mercadoria, bem ou servigo. 

A Lei 8.429/92 nos arts. 9°, 10 e 11 descreve, como visto, comportamentos que 

sao de natureza criminal que estao previstos em outras leis, como por exemplo, no Codigo 

Penal, o Decreto-lei 201, a Lei n° 8.666/93. A sancao cominada na lei sob estudo e de 



56 

natureza politica ou civil, independenteraente das sancoes penais, civis e administrativas 

previstas na legislacao propria. 

Os atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilicito 

estao sujeitos as seguintes cominacoes, conforme previsao legal ja citada: 

1) perda dos bens ou valores acrescidos ilieitarnente ao patrimonio; 
2) ressarcimento integral do dano, quando houver; 
3) perda da fungao publica; 
4) suspensao dos direitos politicos de oito a dez anos; 
5) pagamento de multa civil de ate tres vezes o valor do acrescimo patrimonial; 
6) proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos 
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 
juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de dez anos. 

Ja quando ha a ocorrencia da pratica de atos de improbidade que causem prejuizo 

ao erario, as sancoes sao: 

I) ressarcimento integral do dano, se houver; 
II ) perda dos bens ou valores acrescidos ilieitarnente ao patrimonio, se concorrer esta 
circunstancia; 
III) perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de cinco a oito anos; 
IV) pagamento de multa civil de ate duas vezes o valor do dano; 
V) proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou incentivos 
fiscais ou crediticio, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 
juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de cinco anos. 

Por fim, na pratica de atos de improbidade, que atentam contra a moralidade e 

demais principios da administragao, a sancao prevista sera: 

1) ressarcimento integral do dano; 
2) perda da fungao publica, suspensao dos direitos politicos de tres a cinco anos; 
3) pagamento de multa civil de ate cem vezes o valor da remuneragao percebida pelo 
agente; 
4) proibigao de contratar com o Poder Publico ou receber beneficio ou incentivos 
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermedio de pessoa 
juridica da qual seja socio majoritario, pelo prazo de tres anos. 

Conforme ja explicitado, as penas previstas na Lei 8.429/92 sao graves e nao 

excluem as sancoes penais, civis e administrativas. O procedimento administrativo e o 

processo judicial estao regulados no seu capitulo V. 

Tal lei, ainda, confere a qualquer um o direito de representar a autoridade 

competente, para a instauracao de investigacao com o objetivo de apurar a pratica de ato de 

improbidade. A representacao devera ser escrita ou reduzida a 'termo', formalmente. Se nao 
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preencher os pressupostos da lei, sera rejeitada, mas isso nao impede a atuacao do Ministerio 

Publico e a consequente punicao a criminoso. 

Costa (1999, p. 139), por sua vez, ao tecer comentarios sobre a espinhosa e 

delicada tarefa de julgar, diz que a autoridade deve imunizar-se contra as influencias 

exogenas, e adotar, previamente, uma serie de providencias, dentre as quais destaca: 

a) verificar se as conclusoes do colegiado processante estao de acordo com as provas 
produzidas e coletadas; b) examinar se alguma prova relevante ao esclarecimento 
dos fatos fora desprezada, pelos membros da comissao, com soi ocorrer; (...) f) levar 
em conta que as duvidas prevalentes beneficiam os acusados, como bem assevera a 
velha, mas sempre atual, paremia in dubio pro reo. 

E tamanha a importancia da materia que Costa (1999, p. 140) ehega a transcrever, 

a titulo de orientacao as autoridades julgadoras, uma belissima passagem do pronunciamento 

do Papa Paulo V I , dirigida aos magistrados eclesiasticos do Tribunal da Rota Romana, no ano 

de 1965, nestes termos: 

Injusticas podem encontrar-se no preparo do processo, quando, gracas a artimanha 
de profissionais sem escrupulos, as causas ja vos fossem apresentadas alteradas 
fundamentalmente na sua realidade juridica, em conseqiiencia de motivos 
infundados, de provas que nao sao provas, de testemunhas subordinadas, de 
documentos falsificados ou viciados. No curso dessa fase de instrucao, a vos impor-
se-a, portanto, a maior circunspeccao, a mais absoluta prudencia, para evitardes que 
tome consciencia a menor injustica. Quando da aceitacao ou da recusa de um 
processo, devereis ter, pois, um senso vigilante de justiea, a fim de que as causas 
destituidas de qualquer fundamento, ou manifestamente fundadas na falsidade, ou, 
ainda, em fatos verdadeiros, porem juridicamente improprios para obter o efeito 
desejado, sejam recusadas com corajosa firmeza. 

E conclui Costa (1999. p. 140), agora com suas proprias palavras: 

O mortal que, com tanta sapieneia, virtude, simplicidade e espirito pratico, chegou a 
proferir essas justiceiras palavras so pode e ja ter ganho o reino dos ceus. Imitem, 
senhores chefes de reparticao, na pratica, essa li?ao de justiea, para que possam, pelo 
menos, ter paz de espirito aqui na terra. 

Se houver indlcios de enriquecimento ilicito, a 'comissao instalada para a sua 

apuragao' devera, ao final, representar ao Ministerio Publico ou a Procuradoria do orgao que 

estiver vinculado, para que requeira a decretacao do sequestro dos bens do agente ou do 

terceiro que haja enriquecido ilieitarnente ou causado dano ao patrimonio publico. 

Um assunto de alta relevancia no caso de apuragao de ilicitos praticados por 

servidores publicos, diz respeito a proibigao de transagao, acordo ou conciliagao, nas agoes 
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previstas em lei contra tal funcionario, ou seja, na 'agao ordinaria principal' que sera proposta 

pelo Ministerio Publico ou pela pessoa juridica interessada, nos trinta dias da efetivacao da 

cautelar. 

O procedimento administrativo e o processo judicial devem ser sucessivos 

objetivando a apuracao de atos de improbidade e a aplicagao das sancoes contra os 

respectivos agentes. 

O procedimento administrativo servira de base para o tal processo judicial visando 

a aplicagao das sangoes, como a perda do cargo e suspensao dos direitos politicos, de 

competencia privativa do Poder Judiciario. 

A Lei 8.429/92 permite a qualquer pessoa representar a autoridade administrativa 

competente para que seja instaurada investigagao destinada a apurar a pratica de ato de 

improbidade do seu servidor. A 'comissao' designada para apurar a pratica do ato de 

improbidade dara conhecimento, alem do Ministerio Publico, ao Tribunal de Contas, que 

poderao designar representantes para acompanharern o referido procedimento administrativo. 

Os processos de prestagao de contas dos agentes publicos, de competencia do 

Tribunal de Contas, alicergarao os procedimentos administrativos a que se refere a lei 

8.429/92. Compete a este Tribunal a apreciagao da legalidade das despesas; verificar a 

ocorrencia de prejuizos aos erarios, a violagao a moralidade administrativa; o desvio de 

recursos, em favor dos agentes ou de terceiros; a realizagao de aquisigoes ou alienagoes 

viciosas de bens; o favorecimento de terceiros em detrimento do patrimonio publico; a 

omissao ou negligencia do agente publico; as infragoes aos principios da legalidade, da 

legitimidade, da economicidade; enfim, encetar a investigagao que, ao final, se revele capaz 

de certificar a probidade ou improbidade do agente publico, notadamente examinando a 

evolugao de seu patrimonio, de acordo com a competencia outorgada pela Lei n° 8.730/93. 

Citem-se, ainda, as investigagoes feitas no ambito dos Tribunals de Contas 

acompanhadas pelo Ministerio Publico que atua junto aquelas Cortes (arts. 73, § 2°, I e 130), 

de conformidade ainda com a Lei 8.429/92. 

Eis, porque a Lei 8.429/92 apresenta-se como valioso e preciso instrumento para 

assegurar-se ou resguardar a probidade administrativa, preservando, assim, a incolumidade do 

patrimonio publico e o respeito aos principios da sa administragao, com o ressarcimento do 

erario, a punigao dos culpados e seu afastamento temporario das lides politico-partidarias. 

Com relagao a prescrigao de penas aos servidores que cometem ilicitos, ha que se 

acrescentar que o prazo para ajuizamento das agoes e regulado pela Lei 8.429/92, de sorte que 
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as citadas agoes podem ser propostas ate cinco anos apos o termino do exercicio de mandato, 

cargo em comissao ou fungao de confianga. 

Na hipotese do funcionario publico em exercicio de cargo efetivo ou e emprego 

efetivo, devem as agoes ser propostas dentro do prazo prescricional previsto na lei especifica 

para faltas disciplinares puniveis com demissao a bem do servigo publico. 

O Supremo Tribunal Federal, em Acordao (relatado pelo Ministro Celio Borja), 

decidiu que a existencia nos autos de decisoes do Tribunal de Contas do Estado, que opinaram 

pela rejeigao das contas, versando sobra irregularidades que caracterizam malversagao de 

dinheiro publico e improbidade, ainda nao submetidos a apreciagao do Judiciario, permite 

manter a decisao que declarou a inexigibilidade. 

Ja o Superior Tribunal de Justiga, pela palavra do Ministro Pedro Accioli, 

decretou que, demonstrada a improbidade administrativa do ordenador de despesa, pelo 

Tribunal de Contas, e aplicavel o § 5° do artigo 15 da Carta Maior, reconhecendo-se a 

inelegibilidade do candidate. 

O Tribunal de Justiga de Sao Paulo reconheceu que a Lei 8.429/92 nao exige que 

a improbidade administrativa advenha de sentenga transitada em julgado para o Ministerio 

Publico propor a agao ordinaria de perda de agao. 

4.3 ANALISE DO CRIME DE PECULATO 

O crime de peculato ja era conhecido no direito romano, onde a subtragao de 

coisas do Estado era reprimida como peculatus ou depeculatus. 

Anteriormente a invengao da moeda, carneiros e bois (pecus) eram objeto de 

comercio, por constitulrem a expressao da riqueza. Dai o nome peculatus, derivado de pecus. 

consistente na subtragao de coisas pertencentes ao Estado. 

Atualmente o crime de peculato esta previsto no art. 312, 313, 313-A e 313-B do 

Codigo Penal, in verbis: 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionario publico de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem movel, publico ou particular, de que tem a posse em razao do cargo, ou desvia-
lo, em proveito proprio ou alheio: 
Pena - reclusao, de dois a doze anos, e multa. 
§ 1° - Aplica-se a mesma pena, se o funcionario publico, embora nao tendo a posse 
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraido, em 
proveito proprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade 
de funcionario. 
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Peculato culposo 
§ 2° - Se o funcionario concorre culposamente para o crime de outrem: 
Pena - detengao, de tres meses a um ano. 
§ 3° - No caso do paragrafo anterior, a reparagao do dano, se precede a sentenga 
irrecorrivel, extingue a punibilidade; se the e posterior, reduz de metade a pena 
imposta. 
Peculato mediante erro de outrem 
Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercicio do cargo, 
recebeu por erro de outrem: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 
Peculato mediante erro de outrem 
Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercicio do cargo, 
recebeu por erro de outrem: 
Pena - reclusao, de um a quatro anos, e multa. 
Insergao de dados falsos em sistema de informagoes (Incluido pela Lei n° 9.983, de 
2000). 
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionario autorizado, a insergao de dados falsos, 
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou 
bancos de dados da Administragao Publica com o flm de obter vantagem indevida 
para si ou para outrem ou para causar dano: (Incluido pela Lei n° 9.983, de 2000). 
Pena - reclusao, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Incluido pela Lei n° 9.983, de 
2000). 
Modificagao ou alteragao nao autorizada de sistema de informagoes (Incluido pela 
Lei n° 9.983, de 2000). 
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionario, sistema de informagoes ou programa 
de informatica sem autorizagao ou solicitagao de autoridade competente: (Incluido 
pela Lei n° 9.983, de 2000). 
Pena - detengao, de 3 (tres) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluido pela Lei n° 
9.983, de 2000). 
Paragrafo unico. As penas sao aumentadas de um tergo ate a metade se da 
modificagao ou alteragao resulta dano para a Administragao Publica ou para o 
administrado.(Incluido pela Lei n° 9.983, de 2000) 

Literalmente, peculato significa enriquecimento. Deriva das palavras latinas 

pecunia, peculium, que querem dizer "riqueza" extraindo suas raizes da palavra pecus. 

O crime consiste essencialmente no fato de o funcionario publico apropriar-se de 

uma coisa alheia movel que ele possui em razao de seu cargo. Estruturalmente, o fato e 

semelhante ao delito de apropriacao indebita. Trata-se, porem, de crime bem mais grave, 

porque na apropriacao indebita e ofendido apenas o patrimonio, ao passo que aqui, alem da 

ofensa patrimonial, necessaria a existencia do crime, verifica-se tambem a ofensa contra os 

interesses da Administragao Publica. 

A tutela penal recai precipuamente sobre a moralidade da Administragao Publica, 

principio constitucional-administrativo trazido pelo caput do art. 37 da Lei Maior: pelo 

principio da moralidade o agente publico deve conduzir a coisa publica dentro de padroes 

eticos e honestos. A quebra do dever funcional do agente publico fere a moralidade 

administrativa. 

O interesse da Administragao Pubiea contido no crime de peculato contem 

aspectos multiplos. Em primeiro lugar, existe um interesse no mantenimento da coisa. Em 
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outras palavras, se a Administragao Publica destinou uma soma ou uma coisa movel para a 

obtengao de determinado escopo, e claro que tem interesse nesta destinagao. A apropriacao ou 

o desvio da coisa frustra, consequentemente, este interesse da Administragao Publica em nao 

mudar ilegalmente o destino da coisa deriva, quando menos, da possibilidade de que dai 

advenha uma responsabilidade de Administragao para com o particular. 

Em segundo lugar, existe um interesse da Administragao Publica em que o 

funcionario publico nao abuse de seu cargo para locupletar-se indevidamente, ou em beneficio 

de terceiros. 

Em outro norte, aduza-se que o peculato e um crime proprio ou exclusivo, tendo 

como sujeito ativo o funcionario publico, deixando ainda patente que tal qualidade e 

elementar do crime, comunicando-se aos co-autores. Ja o sujeito passivo do crime de peculato 

e a Uniao, o Estado-membro, a entidade paraestatal ou autarquia. Se o bem apropriado ou 

desviado for de particular, este sera sujeito passivo secundaria do delito. 

Assevere-se ainda que o pressuposto do fato e que o sujeito agente tenha a posse 

legitima da coisa movel (dinheiro, valor ou qualquer outro bem). 

A lei nao faz mengao, como no art. 168 (apropriagao indebita), a detengao, a 

exemplo do Codigo italiano. Entretanto, este tampouco faz referenda a detengao na 

apropriagao indebita. 

Se o sujeito do delito nao tiver a posse, o crime praticado sera o de peculato-furto 

(art. 312, § 1°), ou de furto (art. 155). 

Pontifiques-se tambem que quanto a conduta tipica, pode-se dizer que a 

apropriagao ilicita e uma daquelas condutas que nao podem ser descritas em termos 

meramente causais. Certamente, a conduta de apropriagao e essencial, como a qualquer outra 

conduta criminosa, um aspecto objetivo. Todavia, este aspecto objetivo pode ser corretamente 

indicado somente com a realizagao da vontade de apropriar-se. Comportamentos materials 

diversos entre si (recusa em restituir, ato de disposigao, etc.) sao reconduzidos a um 

denominador comum merce da realizagao da aludida vontade de apropriar-se. 

O objeto material da conduta e o dinheiro, valor ou qualquer outro bem movel. 

Cada bem, como, de resto, cada coisa no sentido juridico, devera ter um valor. No 

delito de peculato o objeto deve ter, portanto, um valor, seja ele patrimonial, seja nao 

patrimonial. Um valor, entretanto, devera haver. De outro modo, nao existiria crime. 

Consuma-se o crime com a concreta e efetiva apropriagao ou desvio, realizando-

se este quando o funcionario da a coisa destino diverso daquele para o qual foi ela entregue. 
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Feitas todas essas observagoes, passa-se a analise dos crimes de peculato proprios, 

respectivamente: peculate apropriacao e peculato desvio; peculato furto; peculato de uso. E, 

depois, as formas de peculato improprio, respectivamente: peculato culposo; peculato 

mediante erro de outrem. 

O caput do artigo 312 traz as seguintes modalidades de peculato: apropriagao e 

desvio. E o que se extrai da leitura do dispositivo: apropriar-se o funcionario publico de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem movel, publico ou particular, ou desvia-lo, em proveito 

proprio ou alheio. Quem se apropria se assenhora de algo, no caso, de qualquer bem movel, 

considerados como moveis o dinheiro e os valores, publicos ou particulares, des que de tal 

bem o sujeito ativo, seja detentor seja possuidor indireto, justamente em razao de seu cargo, 

emprego ou fungao, independentemente se em proveito proprio ou alheio. Quem desvia da 

destinagao diversa ao bem de que tem a posse indireta ou detengao em razao do cargo 

exercido, a nao importar se em proveito proprio ou alheio. 

Tanto o peculato apropriagao quanta o peculato desvio sao delitos na forma 

dolosa: o primeiro consistente em transformar a posse em propriedade; o segundo em desviar 

da finalidade a que foi dada para o determinado bem. Ambas requerem o elemento subjetivo 

especial ou especial fim de agir: apropriar-se ou desviar em proveito proprio ou alheio. Dessa 

forma o crime a que se refere o caput do artigo 312 se consuma no exato momenta da 

apropriagao ou do desvio efetivo do bem que o agente publico detem ou possui em razao de 

seu cargo, entendido aqui em sentido amplo (cargo, emprego, fungao). 

A mesma pena cominada ao peculato apropriagao e ao peculato desvio, ou seja, 

reclusao de dois a doze anos e multa, e aplicada ao peculato furto, previsto no paragrafo 

primeiro do artigo 312. 

Observa-se que o agente publico nao precisa deter ou ter posse sobre o dinheiro, 

os valores ou bem, des que se valha da facilidade que Ihe proporciona o cargo, emprego ou 

fungao para ter acesso a tais objetos, ou seja, tambem nao e necessario que o agente esteja no 

exercicio de seu cargo (late sensu). 

Trata-se de crime na forma dolosa, o qual nao dispensa o especial fim de agir, ou 

seja, subtrair ou concorrer para a subtragao em proveito proprio ou alheio. Assim, o crime em 

questao se consuma no exato momenta da efetiva subtragao do dinheiro, do bem ou dos 

valores pertencentes a Administragao Publica. 

O paragrafo terceiro do artigo 312 nao se aplica a qualquer das formas de peculato 

doloso. De todo modo, a reparagao integral do dano, nesses casos, enseja a incidencia de 

atenuante generica (art. 65, I I I , b, do Estatuto Penal). No caso de reparagao completa antes do 
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recebimento da denuncia, incidira o disposto no art. 16 (CP), uma causa de diminuigao de 

pena. E, por fim, se a reparagao total do dano se der em sede recursal, incidira a atenuante 

inominada do art. 66 do Codigo Penal. 

O peculato de uso, que e passivel de confusao com os tipos de peculato supra, nao 

e crime, em regra, porque atipico. Entretanto, ha curiosa excegao ate hoje vigente. O Decreto-

Lei 201/67, em seu art. 1°, I I , assim dispoe: sao crimes de responsabilidade dos prefeitos 

municipals, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciario, independentemente do 

pronunciamento da Camara dos Vereadores: utilizar-se, indevidamente, em proveito proprio 

ou alheio, de bens, rendas ou servigos publicos. Ao que estabelecem os paragrafos: tal crime e 

de agao de iniciativa publica, e e punido com pena de reclusao de dois a doze anos; de modo 

que a condenag&o transitada em julgado implica na perda do cargo e na inabilitagao por cinco 

anos para o exercicio de cargo ou fungao publica, eletivo ou de nomeagao, sem prejuizo da 

reparagao civil do dano causado ao patrimonio publico ou particular. 

Consideramos que tal dispositivo nao foi recepcionado pela Constituigao da 

Republiea Federativa do Brasil de 1988, haja vista que afronta a garantia constitucional da 

isonomia, no caso, entre os agentes politicos. 

Tratadas as formas dolosas do delito de peculato. passa-se a analise do peculato 

culposo, o qual se encontra previsto no paragrafo segundo do artigo 312. Ocorrera tal tipo 

penal quando o agente publico concorrer, por sua propria culpa (impericia, imprudencia ou 

negligencia), para que outrem se aproprie, desvie ou subtraia dinheiro, bem ou valores 

pertencentes a Administragao Publica. O agente publico so respondera por tal modalidade 

caso o crime doloso praticado pelo terceiro se consumar, uma vez que nao se ad mite a 

tentativa em crimes culposos. 

A pena, para essa modalidade de peculato, e de detengao de tres meses a um ano, 

o que importa dizer que se trata de crime de menor potencial ofensivo, de competencia para 

processamento e julgamento dos Juizados Especiais Criminais. 

E preciso observar o disposto no paragrafo terceiro do artigo 312: no caso do 

peculato culposo, a reparagao do dano, se precede a sentenga irrecorrivel, extingue a 

punibilidade; se lhe e posterior, reduz de metade a pena imposta. Assim, havera extingao da 

punibilidade no peculato culposo se a completa reparagao do dano se der antes do transito em 

julgado da sentenga condenatoria criminal, o que, contudo, nao exclui a sangao administrativa 

aplicavel ao agente publico. Ha, no mesmo dispositivo, a previsao de uma causa de 

diminuigao de pena: se apos a ocorrencia do transito em julgado da sentenga criminal houver 

reparagao integral do dano, a pena sera reduzida de sua metade. 
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O artigo 313 do Codigo Penal traz outra forrna de peculato improprio, ou seja, o 

peculato mediante erro de outrem, o qual consiste em apropriar-se de dinheiro ou de qualquer 

utilidade que, no exercicio do cargo, recebeu por erro de outrem. E o dito peculato 

apropriagao de coisa havida por erro, haja vista que, nessa especie de delito, o funcionario nao 

induz a vitima em erro como no estelionato, mas se aproveita do erro em que ela sozinha 

incidiu para apropriar-se do bem. Pune-se a ma-fe do agente publico. 

O erro do sujeito passivo pode ser sobre a coisa a ser entregue, a quem a coisa 

deve ser entregue, a obrigacao que motivou a entrega. Contudo, deve-se ter a cautela de 

observar se o agente publico (sujeito ativo do crime) provocou o erro, caso em que nao 

haveria a incidencia do artigo 313 do Estatuto Penal, mas sim do artigo 171 ou de uma das 

modalidades de concussao. 

Outra particularidade que deve ser observada se refere a expressao no exercicio do 

cargo, ou seja, o sujeito ativo do delito deve estar exercendo o seu cargo, emprego ou fungao 

publica (isto e: estar em razao do cargo) para que haja a incidencia de tal tipo penal. Ora, se 

nao estiver no exercicio do cargo, o agente publico pratieara apropriagao de coisa havida por 

erro (artigo 169 supra). Assim, fica evidente que os crimes ora estudados recaem 

principalmente sobre a atividade profissional exercida pelo individuo, e, secundariamente, 

sobre a sua agao propriamente dita. 

O momento consumativo do crime se da com a efetiva apropriagao do dinheiro ou 

da utilidade, sendo a tentativa admissivel. O elemento subjetivo e apenas o generico, 

consistente na conduta dolosa do agente publico em exercicio do cargo. A pena e de reclusao 

de um a quatro anos cumulada com multa. 

Cumpre tratar, a partir desse topico, sobre dois novos tipos penais, incluidos na 

Parte Especial do Codigo Penal: a insergao de dados falsos em sistema de informagoes e a 

modificagao ou alteragao nao autorizada de sistema de informagoes. Tais tipos foram 

introduzidos pela Lei n. 9.983 de 2000: sao os peculatos eletronicos ou previdenciarios. Aqui 

pode-se falar de peculato estelionato, haja vista o ardil utilizado para obter a vantagem 

indevida: insergao de dados falsos e modificagao ou alteragao nao autorizada em sistema de 

informagoes. 

O artigo 313-A do Codigo Penal preve, in verbis: inserir ou facilitar, o funcionario 

autorizado, a insergao de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 

sistemas informatizados ou banco de dados da Administragao Publica com o fim de obter 

vantagem Indevida para si ou para outrem ou para causar dano. A pena e de reclusao de dois a 

doze anos e multa. 
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A conduta generica dolosa consiste em: a) inserir (incluir, fazer constar) ou 

facilitar a insergao (permitir que outrem inclua) dado falso no sistema ou banco de dados da 

Administragao Publica; b) alterar (modificar) ou excluir (retirar, remover, eliminar) dados 

corretos no sistema ou banco de dados da Administragao Publica. Exige-se o especial fim de 

agir, ou seja, obter vantagem indevida (seja, ou nao, patrimonial), para si ou para outrem, ou 

causar dano. 

Paradoxo aparente surge ao falar-se em exigencia do elemento normativo do tipo. 

O tipo em tela requer que o agente publico seja autorizado a lidar com os sistemas 

informatizados ou bancos de dados da Administragao Publica e que o mesmo agente publico 

autorizado pratique conduta nao-autorizada (elemento normativo do tipo). 

O delito e formal, a consumar-se com a insergao, alteragao ou exclusao de dados 

nos sistemas informatizados ou nos bancos de dados da Administragao Publica. 

O artigo 313-B traz a seguinte redagao: modificar ou alterar, o funcionario 

publico, sistema de informag5es ou programa de informatica sem autorizagao ou solicitagao 

de autoridade competente. Aplica-se pena de detengao de tres meses a dois anos, cumulada 

com multa. 

A conduta dolosa do agente publico consiste em modificar (dar nova forma) ou 

alterar (modificar) o sistema de informagoes da Administragao Publica ou o programa de 

informatica por esta utilizado, sem a autorizagao de autoridade competente ou sem o pedido 

de solicitagao a esta. O tipo em sua forma basica nao requer que haja dano a Administragao, 

de modo que se houver, incidira a causa de aumento de pena prevista no paragrafo unico do 

artigo em estudo: as penas serao aumentadas de um tergo ate a metade se da modificagao ou 

alteragao resulta dano para a Administragao Publica ou para o administrado. 

Observe-se que se o agente publico agir mediante autorizagao da autoridade 

competente, a conduta sera atlpica. Assim, fica obvio que se trata de delito formal, em que a 

consumagao se dara com a agao de modificar ou de alterar o sistema de informagoes ou o 

programa de informatica, de modo que o delito pode vir a exaurir-se com a provocagao de 

dano a Administragao Publica e/ou ao administrado. 
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5 CONCLUSAO 

Normalmente, quando se fala em crimes praticados por servidor contra a 

administragao publica, colocam-se para ilustracao do tema aqueles delitos elencados no 

Codigo Penal, Titulo X I da Parte Especial, artigos 312 a 327. O mesmo se diga em face dos 

delitos previstos nos artigos 300 e 301 do CP, respectivamente, "falso reconhecimento de 

firma ou letra" e "certidao ou atestado ideologicamente falso". 

A despeito do habitual destaque que se da para esses dispositivos penais, deve-se 

salientar que o intuito da regra contida no inciso I , do artigo 132, da Lei n° 8.112/90, nao esta 

circunscrito as hipoteses previstas no Codigo Penal. 

Existem as chamadas leis extravagantes que tambem regulam os crimes praticados 

por servidor contra a administragao publica, como, por exemplo, o crime de sonegagao fiscal 

que recebe a participagao de funcionario publico do fisco para a perpetragao de delito, 

previsto na Lei n° 4.729/65. Portanto, trata-se de um exemplo de crime praticado por servidor 

contra a administragao publica fora do Codigo Penal e que tem que ser considerado no ambito 

da regra estatutaria existente no art.132, inciso I , da Lei n° 8.112/90. 

Outro exemplo e encontrado na Lei n° 8.137/90, que define os crimes contra a 

ordem tributaria, economica e contra as relagoes de consumo. Este diploma de natureza 

criminal, em seu Capitulo 1, Segao I I - "Dos Crimes Praticados por Funcionarios Publicos", 

elenca tres formas basicas de condutas penalmente relevantes praticados por aqueles que 

detem a condigao juridica de funcionario publico, nos termos do artigo 327 do Codigo Penal. 

Do exposto, conclui-se que o servidor publico pode vir a praticar crimes contra a 

administragao publica nao so tipificado num dos artigos do Titulo X I do CP, como tambem 

pode-se encontrar fundamento no ambito da legislagao extravagante. 

Assim, ao se falar em crime contra a administragao publica nao se deve ter em 

mente apenas aqueles previstos penais, mas todo e qualquer delito que tenha como sujeito 

passivo, imediato ou mediato, direto ou indireto, o Estado nas vestes de Administragao 

Publica - regido por leis especiais brasileiras. 

Portanto, a existencia de dispositivos legais que tipifiquem e busquem inibir e 

punir crimes e infragoes contra a administragao publica, flea claro que nao deixa a desejar. 

Isto porque existe uma infinidade de condutas tipificadas na legislagao brasileira vigente que 

colbem atos que atentem contra o interesse publico, mais precisamente contra o patrimonio 

publico. 
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Infelizmente, na realidade, apesar de tantas leis, a eficacia de tais dispositivos, 

assim como de toda a administragao publica esbarra em entraves buroeraticos ou ate mesmo 

metodologicos que deixam a aplicagao das normas por conta da mesma ma-administragao 

que, por vezes, lhe deu causa. 

Sem diividas, no que tange as modalidades de punigoes administrativas, existe 

normas recentes e inovadoras, ja em relagiio aos crimes contra a administragao tipificados no 

codigo Penal, estao um pouco desatualizadas (surgiram a muito tempo), exceto por algumas 

modificag5es, trazidas por legislagoes complementares. 

O certo, e que nenhuma lei e perfeita e sem falhas, porem o que se ve e uma 

incessante busca por um conjunto coeso que impega a usura aos cofres publicos que tras tanta 

indignagao ao povo. 

O povo agoniza e ja nao suporta ver todos os dias verdadeiros bandidos 

disfargados com gravatas ou fardas, praticando crimes altamente prejudiciais ao povo, as 

vezes muito mais graves que o proprio homicidio. Quando um agente publico comete um 

delito de corrupgao passiva, por exemplo, apropriando-se do dinheiro do povo, desviando 

recursos, 'roubando' com o superfaturamento de obras e servigos, ele causa um verdadeiro 

exterminio da populagao. 

Isto porque, com o desvio de recursos, o Estado deixa de cumprir as suas 

atividades sociais e essenciais (nas areas da saude, alimentagao, educagao, moradia, 

assistencia social da sua populagao), para engordar as empresas de corruptos e bandidos 

desalmados. 

Ver-se que, na verdade, o grande objetivo das normas vigentes e manter em pleno 

e satisfatorio funcionamento as fungoes do Estado e sua normalidade funcional, alem do 

respeito os principios que regem a Administragao Publica, previstos na Constituigao Federal. 

Ao afastar e punir os servidores que praticam atos ilicitos, as leis brasileiras 

objetivam, pois, o afastamento de todos os tipos de funcionarios publicos, que na verdade nao 

sevem ao interesse da nagao e sim aos seus proprios, utilizando-se do cargo que exercem para 

locupletar-se com o dinheiro do povo. 

Ha pouco tempo atras era inimaginavel que um Presidente da Republiea fosse 

afastado de suas fungoes e punido, assim como um governador, um prefeito ou deputados ou 

senadores ou vereadores por 'improbidade administrativa' ou 'quebra de decoro', mas hoje, a 

realidade e diferente e ha casos em que tais medidas ja foram adotadas. O judiciario e o 

Ministerio Publico sao fortes aliados no combate a pratica de atos ilicitos contra a 
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administragao publica e tem demonstrado que sao valiosos e eficazes na protegao do interesse 

publico. 

Portanto, atualmente, no Brasil, ha leis suficientes para coibir e punir a pratica de 

crimes praticados contra a administragao publica, falta tao somente, a atuagao dos gestores 

publicos e da populagao em geral. 
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