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RESUMO 

Este trabalho monografico se propos a fazer urn comparativo da relagao entre a 

administragao burocratica da Previdencia Social e a quebra do codigo de etica do 

servidor publico, buscando identificar qual relagao existe entre o modelo de gestao 

existente na Previdencia Social e os desvios de conduta dos servidores dessa 

entidade. Para isto, pesquisou-se atraves de uma analise comparativa do modelo 

burocratico Weberiano com o atual modelo de gerenciamento adotado na Previdencia 

Social,. Procurou-se identificar as falhas administrativas da Previdencia Social que 

facilitam as irregularidades existentes da conduta do servidor publico. Para a 

elaboragao desse trabalho utilizou-se a pesquisa bibliografica, documental para a 

coleta de dados e o estudo de caso para elaboragao das analises. Como 

procedimento de analise de dados, utilizamos o metodo de Mapas de Associagao de 

Ideias (VERGARA, 2008) em que a teoria burocratica e associada ao caso em estudo. 

Enveredamos pela analise do modelo burocratico fundamentado na teoria de Weber 

inserido na administragao Previdenciaria. Observou-se que o modelo adotado pela 

Previdencia Social, apesar de calcado nos principios da burocracia Weberiana, nao 

consegue anular as questoes de quebra do Codigo de Etica do Servidor Publico, 

principalmente no que concerne a corrupgao dos agentes publicos. Isto se da, porque 

a propria estrutura burocratica cria disfungoes que favorecem a atuagao e o desvio de 

recursos do orgao. 

Paiavras Chaves: Burocracia, Administragao, Etica, Servidor Publico, Previdencia 

Social. 



ABSTRACT 

This monograph proposes to do an analysis of the relationship between the 

bureaucratic administration of Social Security and break the code of ethics of public 

servants, seeking to identify what relationship exists between the existing 

management model of Social Security and the misconduct of the servers that 

entity. For this, we made a comparative analysis of the Weberian bureaucratic 

model with the current management model adopted in Social Security, using as a 

case study Geryon Operation of the Federal Police in the cities of Pombal Sousa 

and the state of Paraiba. We sought to identify the flaws of Social Security 

administrative irregularities exist that facilitate the conduct of public servants. In 

carrying out this work we use research literature, documentary for data collection 

and case study for the preparation of the analysis. As data analysis procedure, we 

use the method of Association of Ideas Maps (Vergara, 2008) in which the theory 

of bureaucracy is associated with the case study. Tried the analysis of the 

bureaucratic model based on the theory of Weber inserted into the Social Security 

Administration. It was observed that the model adopted by Social Security, though 

based on principles of Weberian bureaucracy, can not override the issues of breach of 

the Code of Ethics for Civil Servants, especially with regard to corruption of public 

officials. This occurs because the bureaucratic structure itself creates inefficiencies 

that favor the performance and the diversion of the agency's resources. 

Keywords: Bureaucracy, Business, Ethics, Finance and Administration, Social 

Security. 
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1. INTRODUQAO 

Uma sociedade e construlda de valores e relagoes que envolvem a humanidade 

desde que o homem e homem, na busca de uma vida social eivilizada o homem 

buscou organizar e padronizar algumas acoes socias baseadas em conceitos eticos 

defendidos por filosofos como Aristoteles, Socrates e Platao que deram a etica a 

importancia que Ihe era devida, despertando tambem o Estado para a necessidade de 

interferir na organizagao social e impor aos seus componentes, agirem conforme as 

regras estabelecidas. 

A etica surge da necessidade social de urn convivio respeitoso entre seus membros, 

Almeida (2009, p. 3): "Para a etica, o que importa nao e o beneficio de urn individuo 

ou de urn especifico grupo de individuos; seu ponto de vista nao e egoista, individual 

ou pessoal, mas coletivo, universal". A etica vem trazer a moral ao servico publico, 

surge para amparar as condutas dos agentes atuantes publicos. A etica e universal e 

coletiva, desprovida de egoismo e baseada em boas acoes. Todas as caracteristicas 

estao apresentadas no servigo publico e com ele o seu codigo de etica. 

O Estado e uma comunidade de homens e mulheres anexo a territorios soberanos, 

onde o convivio social desses homens e mulheres esta atrelado a regras morais. Para 

Meirelles (2003), o estado e composto de tres elementos: povo, territorio e Governo 

Soberano. 

Apesar de Soberano, o poder do Estado emana do povo e para o povo e direcionado 

suas agoes. Sendo o Estado o principal elo entre sociedade e servigo publico, fica 

clara a necessidade de seus servidores exercerem suas fungoes de forma etica. 

Aqui pode-se definir servidor publico como aquele que trabalha com o publico, 

considera-se "funcionario Publico, para os efeitos penais, quern embora 

transitoriamente ou sem remuneragao, exerce cargo, emprego ou fungao publica" 

(Codigo Penal, art. 327). Dessa forma, o agente publico deve estar regido por 

principios e normas para que zele pelo o bem que Ihe foi confiado, assim o 



funcionario publico tern seu proprio codigo de etica e cada instituigao e responsavel 

pelo cumprimento deste. 

.0 servidor publico e uma categoria de trabalhador que jamais pode agir em benefico 

proprio, e uma categoria que e conduzida por principios como o da legalidade, e da 

publicidade e da moralidade. Principios basicos que leva o servidor a saber que 

sempre deve seguir a lei e publicar todos os atos, ja que trabalham como bem 

publico. Ao assumir a fungao publica o servidor publico deve estar ciente que devera 

se desprovir de alguns costumes e vicios sociais. O modelo Burocratico esta inserido 

na administragao publica devido a necessidade de racionalizar os servigos das 

empresas e registrar em papeis os procedimentos, a teoria burocratica tras aos 

orgaos publicos como o da Previdencia social, lentidao e ineficiencia sem impedir as 

fraudes e a quebra da conduta etica dos seus servidores. 

Apesar de surgir com o intuito de organizar e registrar, a burocracia tomou-se urn 

modelo administrative repleto de entraves a boa administragao publica. O meio 

externo acaba influenciando as agoes dos servidores publicos e esses, algumas 

vezes, atuam de forma alheia as normas burocraticas. O modelo burocratico e urn 

modelo baseado em muitos papeis, muitas normas e muita rotina, exatamente como e 

a rotina do servidor publico. 

A Previdencia Social por ter como objetivo fim o bem social, e por ele ter ligagao 

direta com as necessidades da sociedade a eficiencia do servidor desse orgao, bem 

como dos seus administradores e fundamental para que a sociedade seja amparada 

em momentos de grandes dificuldades. Ela surgiu da necessidade de ampliar o 

atendimento social das fabricas para a populagao como urn todo, mas porter sido mal 

administrada, tomou-se urn orgao deficitario financeiramente e no seu objetivo final, 

que era o amparo ao cidadao na velhice. 



1.1 PROBLEM ATICA 
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A problematica desse trabalho monografico esta em identificar as falhas na 

administracao burocratica da Previdencia social, que direta ou indiretamente colabora 

para que servidores publicos desse orgao quebrem seu codigo de etica. 

O questionamento consiste em: Como o Modelo Gerencial Burocratico, contribui para 

facilitar a quebra de conduta etica por parte de alguns servidores publicos da 

Previdencia Social? 



1.2 JUSTIFICATIVA 
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A faeilidade com que as informacoes chegam a nos diariamente atraves dos meios de 

comunicacao, tras a tona casos de desvio de conduta etica por parte de servidores 

publicos. 

A escolha do tema proposto surge da necessidade de identificar e estudar a origem 

da quebra do codigo de etica do servidor publico pelos proprios, tornando-se 

imprescindlvel diante de tantos escandalos que envolvem essa categoria de 

trabalhadores, nao buscar entender o que ocorre nesse meio onde o bem publico e 

sucateado e roubado sem nenhum pudor. 

O modelo Burocratico aparece no tema proposto nesse trabalho, como urn dos 

facilitadores da quebra de conduta etica dos servidores ja que ele e o modelo 

administrative utilizado pela Previdencia Social, busca-se entender a relagao do 

modelo administrative utilizado com as falhas cometidas pelos servidores publicos. 

Bem como, e uma reflexao sobre o atual modelo de administragao burocratico que 

atua ineficientemente na vida dos que precisam da previdencia Social e refletindo a 

possibilidade da substituicao desse modelo administrative por urn mais voltado a 

qualificagao e humanizacao do servidor publico. 

Estudar a quebra do codigo de etica do servidor publico na Previdencia Privada nos 

da a oportunidade de apresentar os problemas e de buscar possiveis solueoes, 

tomando como exemplo o caso de repercussao regional na cidade de Sousa e 

Pombal, e contribuir para o aprimoramento do bom servico publico. Para sociedade e 

mais uma oportunidade de abrir novas discussoes que possibilitem uma 

reestruturacao do atendimento publico de qualidade na Previdencia Social afim, de 

fazer jus retorno do pagamento de impostos pela sociedade. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivo Geral 

Correlacionar o modelo burocratico de gestao utilizado na Seguridade Social como 

facilitador na quebra do codigo de etica por parte dos servidores publico desse orgao. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

I. Descrever o modelo administrativo adotado pela Previdencia Social 

II. Apresentar o codigo de etica do servidor publico 

III. Descrever as falhas administrativas do modelo utilizado pela 

previdencia social com a quebra da conduta etica dos servidores 

publicos. 



1.4 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

14 

A ciencia e uma busca constante da veracidade dos fatos, a comprovacao desses 

fatos se da atraves de metodologias que nos leva a responder a problematica da 

pesquisa. 

Uma Pesquisa tern como objetivo maior buscar respostas para problemas de foro 

cientifico, embasado em procedimentos metodologicos. Com o foco de responder a 

problematica proposta a essa pesquisa monografica, buscou-se utilizar metodos 

cientificos que validassem nossos objetivos. 

Para a efetivacao do tema proposto a priori fiz-se uma pesquisa bibliografica que na 

busca de levantar o que existe sobre o assunto proposto, de forma que fosse feita 

uma analise critica e analitica do assunto proposto. Para Souza, et all (2007), a pesquisa 

bibliografica consiste da obtencao de dados atraves de fontes secundarias, utiliza como 

fontes de coleta de dados materials publicados como: livros, periodicos cientificos, revistas, 

jornais, teses, dissertacoes, materials cartograficos e meios audiovisuais, etc. 

A pesquisa bibliografica utiliza-se de material ja publicado por autores que 

intensificaram com mais profundidade determinados assuntos. Buscando esbogar 

com maior certificagao o nosso tema, utilizou-se levantamento de uma bibliografia 

vasta e atualizada e analisou-se a consistencia das informacoes e dos dados 

apresentados pelos autores de modo a selecionar apenas o que nos era necessario. 

Foi feito tambem urn levantamento documental, ja que a pesquisa documental 

assemelha-se muito com a bibliografica, diferenciando-se apenas no seu carater 

analitico que e bem mais restrito. Porem, sem descartar as informacoes encontradas 

nesses documentos para fundamentar a problematica da pesquisa. Quanto a 

natureza, (Gil,2008) pode-se considerar nossa pesquisa exploratoria, ja que o 

principal objetivo desse tipo de pesquisa estar em desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias de modo que novos estudo mais aprofundados surjam a partir do 

primeiro. 
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Assim, apos reunir o material a ser estudado, passou-se a fazer uma leitura seletiva 

do mesmo, de modo que somente o que corroborasse para o bom desenvolvimento 

da mesma fosse utilizado. Tudo isso sem esquecer os objetivos tracados para 

pesquisa monografica, apesar de ser uma leitura exploratoria nao se torna definitiva ja 

que o tema proposto pode abrir novos leques de pesquisa sobre a problematica 

proposta. 

Realizou-se uma vasta leitura interpretativa do material colhido, na busca incessante 

da confiabilidade do tema escolhido para essa pesquisa monografica. Utilizando a 

tecnica empirica, tomando como base o levantamento do material existente em livros, 

revistas, jornais e sites. 

Todo o material analisado ficou registrado em fichas e arquivos ou pastas na memoria 

do computador, estando classificado de acordo com a relevancia do material para a 

pesquisa proposta. 

Para analise e interpretacao dos dados foi utilizado o metodo de Mapas de 

Associacao de Ideias, que segundo Vergara (2008) sao instrumentos de visualizacao 

cujo objetivo e subsidiar o processo de analise e interpretacao dos dados da 

pesquisa, a fim de facilitar a comunicacao dos resultados.A construcao dos mapas se 

da, em geral, na transcricao dos dados coletados a fim de compra-los com as 

categorias de analise ja pre-estabelecidas. Nesse as premissas do modelo 

Burocratico de Weber, a saber: 

Carater Legal nas normas e regulamento 

Carater formal das comunicacoes 

Impessoalidade nas Relacoes 

Rotinas e Procedimentos Padronizados 

Excesso de papeis 

Toda metodologia adotada para elaboracao dessa pesquisa esta atrelada a dois 

estudos de casos, urn de nfvel nacional e outro de nivel local. O estudo de caso e 

caracterizado pelo aprofundamento e exaustao de urn ou mais objetivos, buscando 

conhecer de forma detalhada e inseri-lo no tema proposto. 
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Diante do exposto,a pesquisa enquadra-se em uma pesquisa descritiva e explica 

toria, ampliando o leque de discussoes futuras de um assunto polemico e 

contemporaneo. 

1.4.1 Quanto a abordagem do problema 

Para o presente trabalho selecionou-se uma abordagem qualitativa ao problema de 

pesquisa. A pesquisa qualitativa considera que existe uma relacao dinamica entre o 

mundo real e o sujeito que nao pode ser traduzido em numeros (nao requer a 

utilizagao de metodos e tecnicas estatisticas). A tendencia e analisar os dados 

indutivamente (GIL, 1994). 

Apesar de nao ser constante em trabalhos apresentados na area administrativa, foi 

necessaria a utilizacao dessa abordagem pelo fato do tema proposto nao possuir um 

modelo padrao que disponibilize informacoes quantitativas, sendo necessaria a 

analise de documentos que venham a contribuir com o problema proposto. Nesse 

sentido, optou-se por essa abordagem, ja que os dados capturados e as informacoes 

geradas poderao ser interpretados de forma mais abrangente na perspectiva 

qualitativa, tendo em vista que a natureza quantitativa limitaria as interpretacoes 

destes a um vies puramente quantificavel, deixando de lado as contribuicoes dos 

aspectos qualitativos do estudo. A pesquisa qualitativa na maioria das vezes se 

direciona a um determina fenomeno social, nao se utilizando de meios estatisticos 

para explica-la. 



1.4.2 Quanto aos Meios 
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Nesse trabalho utilizou-se de referencias bibliografias e documentos como artigos, leis 

e sites oficiais. Tais documentos trouxeram uma contribuigao valiosa para pesquisa 

monografica, a fim de trazer uma conclusao ao tema estudado. 

1.4.3 Quanto aos Fins 

Segundo Gil, (2008, p. 28) "outros pesquisas desse tipo sao as que se propoem 

estudar o nivel de atendimento dos orgaos publicos de uma comunidade...", dessa 

forma nossa pesquisa e de carater descritivo, pois busca esclarecer uma relacao do 

servidor com os instrumentos de uso para exercicio de sua fungao, voltando-se para 

uma analise social dos fatos. 

Para Gil (2008) a pesquisa exploratoria tern como fim identificar fatores que causam 

determinados fenomenos sociais buscando entender o porque do ocorrido na 

atualidade, dai a identificacao de nossa pesquisa ter um carater explica torio, ja que 

buscamos explicar as razoes que levam o desvio de conduta etica por parte do 

servidor publico. 



1.4.4 lnstrumentos de Coleta de Dados 
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Na busca de esclarecer a problematica do nosso trabalho buscamos informacao em 

fontes secundarias, ou seja, as obras nas quais as informacoes ja foram elaboradas 

tais como livros, apostilas, teses, monografias. 

1.4.5 Populacao e Amostra do Estudo 

Nao poderiamos aqui enquadrar uma populacao ou amostra ja que o tema proposto 

e abrangente e envolve uma classe de funcionarios publicos envolvidos em uma unica 

forma administrativa. 

1.4.6 Tratamento de Dados 

Apos analisar toda a problematica do tema proposto faremos uma comparacao entre 

o modelo atual utilizado na administragao da Previdencia Social com os fatores 

geradores a quebra de conduta etica por partes dos funcionarios dessa entidade 

atraves do Metodo de Mapas de Associacao de Ideias (VERGARA, 2008) 
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1.4.7 Limitacoes da Pesquisa 

A pesquisa por estar envolvida apenas com instrumentos bibliograficos e 

documentais, tomou-se um pouco limitada diante da profundidade do assunto 

proposto, e pelo fato do estudo de caso aqui citado ser um caso de justicas, e muitos 

dados e informacoes nao poderao ser obtidos com precisao, devido ao sigilo judicial. 
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2 FUNDAMENTAQAO TEORICA 

2.1 CONCEITO DE ADMINISTRACAO PUBLICA 

A Administragao surge da necessidade de fazer com que as organizagoes atinjam 

seus objetivos de forma eficiente e eficaz, atraves de recursos financeiros e humanos, 

Chiavenato (2010) afirma que no inicio buscava-se a individualizagao do trabalho de 

forma bem sucedida, depois vieram os trabalhos em grupo e atualmente um trabalho 

voltado para o global 

Chiavenato (2010, p. 5) resume o ato de administrar em "[,..] processo de planejar, 

organizar, dirigir e controlar a aplicagao dos recursos organizacionais a serem 

alcangados" 

Administrar tomou-se um ato complexo onde o detentor do poder de administrar deve 

ter a nogao do que pretende para isso, deve planejar suas agoes, definir as forma de 

executa-las e acompanhar o desenvolvimento dessas agoes, sem essas condigoes 

dificilmente se atingira o foco empresarial. 

Encontramos na Administragao Publica uma divers if icagao maior da atividade de 

administrar devido aos diversos campos de atuagao em que ela ocorre, porem toda 

atuagao da administragao publica tern um ponto de partida, a sua base legal. Para 

Meireles (1990. p.83): "Administragao Publica, portanto, e a gestao de bens e 

interesses qualificados da comunidade no ambito federal, estadual ou municipal, 

segundo os preceitos do Direito e da Moral, visando o bem comum." 

Como envoive pessoas, administragao nao poderia deixar de ter base legal, e como 

objetivo e o bem publico e nao o lucro, as agoes administrativas devem estar 

moralmente corretas. 

Administragao publica nao gera riquezas e sim o bem estar social, qualidade de vida 

para os cidadaos, sendo assim, deve ser bem controlada e planejada, ja que envolve 

os interesses coletivos e nao interesses individuals 
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Para Meirelles (1990), Administrar envolve o zelo pelos interesses publicos e a 

conservagao desses, assim a funcao do administrador publico e de conservagao e 

utilizacao dos bens a ele confiado 

2.2 A BUROCRACIA COMO MODELO A D M I N I S T R A T E 

O Sitema Burocratico surgem em 1940(Chiavenato,2000), com a finalidade de unir os 

meios aos objetivos e de racionalizar as organizagoes, havia a necessidade de criar 

um modelo que envolvesse todas as agoes dentro da organizagao desde da agao de 

seus membros ate organizagao dos papaeis. 

Segundo (Chiavenato, 2000) foi Max Weber, o principal idealizador do sistema 

burocratico, ele defendia que o sitema era caracterizado por: 

Legalidade das normas; onde o sistema burocratico e totalmente ligado a normas e 

regulamentos bem definidos e escritos, todas baseadas em leis . 

Fomal no meio de comunicagao; todas as decisoes e normas sao escritas partindo dai 

o seu carater formal.O oso de formularios e documentos sao uma constante no 

sistema. 

Racionalidade e divisao do trabalho;objetivando a eficiencia da organizagao a divisao 

do tabalho e feito de forma racional, obedecendo uma sequencia hierarquica sem 

ultrapasssar os limites de cada fungao. 

Impessoalidade nas relagoes;o trabalho era lidado por fungoes, deixando de lado o 

lado pessoal dos individuos, se obedecia ao cargo e nao a pessoa. 

Hierarquia da Autoridade;existiam cargos inferiores que obedeciam a cargos 

superiores, todos om seus respectivos supervisores, a autoridade vinha do cargo e 

nao da pessoa que o exercia. 
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Rotinas e Procedimentos Padronizados; a cada cargo era imposto regras e normas 

que deveria ser obedecido por seu ocupante.a disciplina vinha dessas regras. 

Competencia Tecnica e Meritocracia; os cargos eram ocupados por pessoas que 

tivessem competencias tecnicas, nao bastando conhecimento pessoal, dai a 

necessidades dos concursos e provas de tftulos. 

As caracteristicas da burocracia nos lembra sempre o servigo publico pois, ela esta 

voltada a normas e regulamentos escritos e publicados adquirindo ai um carater 

formal, esta ligado a principios hierarquicos definindo chefias e fungoes, os 

administradores de uma organizagao nao sao seus donos e sim pessoas 

especializadas para essa fungao e o comportamento dos funcionarios sao previsiveis 

ja que esses agirao sobre regras e normas que Ihes sao impostas. Porem quando 

Weber estabeleceus essas caracteristicas a burocacria nao levou em consideragao 

desvios de conduta que tornariam servigo burocratico em desculpa para o mal 

funcionamento e administragao do sistema.Porem, Weber sabia que o sistema 

apresentava suas fragilidades, segundo Chiavenato (2000, p. 317): 

[...] de um lado.existem pressoes de forcas exteriores para encorajar 
o burocrata a seguir outras normas diferentes das organizagao e, de 
outro lado, o compromisso dos subordinados com as regras 
burocraticas tende a se enfraquecer gradativamente.A organizagao 
para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, 
racionalidade, disciplina e limitagao de alcance. 

Mesmo com toda rigorosidade que o modelo burocratico impoes, o seu criador sabia 

que haveriam pregoes extemas, e essas poderiam atrabalhar o bom funcionamento 

da administragao burocatrica. 

O Proprio Weber (Chiavenato,2000) sabia da dificuldade das pessoas de obedecerem 

regras, e essa dificuldade tornou a burocracia como entrave para o bom 

desenvolvimento do servigo a populagao, a falta de informagao do processo e a ma 

adminstragao tornaram pedidos de aposentadoria e auxilio doengas algo moroso e 

fadigoso, em muitos casos sendo necessario recorrer a justiga e alongar ainda mais o 

tempo de atendimento dos direitos sociais.Apesar de Weber acreditar que a 

burocracia e o modelo que tornaria as organizagoes muito mais eficientes ele sabia 

que imprevistos poderiam mudar a imagem do sistema burocratico, e as disfungoes 

tornariam a imagem do sistema com vinculo ao atraso. 
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A intemalizacao das regras e apego aos regulamentos, pode fazer com essas passem 

a ser objetivos e nao os meios, a inflexibilidade que os funcionarios podem dar as 

normas podem tornam o sistema amarrado e lento, tornando o servigo extremamente 

burocratizado.O execesso de formalizagao e papeis , pode tornar o sistema 

exaustivamente formal e avolumar o servigo com papel muitas vezes desnecessario. 

Para Chiavenato (2010, p. 42): 

As burocracias eram encontradas em organizac5es 
industriais,politicas,religiosas, educacionais , militares etc.O tempo 
passou e o mundo mudou.Pena que a burocracia nao tenha a menor 
aptidao para flexibiiidade e inovagao, tao necessarioa em um mundo 
atual caracterizado por intensa mudanga e instabilidade. 

Na atual sociedade contemporanea o sistema burocratico e visto como obsoleto e 

cansativo, pois atrasa o resulto esperado do servigo que dele se utiliza. Muitas 

organizagoes trocaram o sistema burocratico pelo sitema com enfase nas pessoas, 

mas voltado para as relagoes humanas, tomou-se uma forte tendencia nas empresas 

contemporaneas para Chiavenato (2010, p. 42) Trata-se de uma bordagem na qual 

toda teoria administrativa e fortemente centrada nas pessoas". A humanizagao nas 

empresa e de suma importancia principalmente para aquelas que lidam com as 

necessidades das pessoas, como no caso da previdencia Privada 
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A Seguridade Social e um conjunto de agoes que tern como finalidade assegurar o 

direito a saude, previdencia social e assistencia social. 

Mas, foi atraves da Lei Eloy Chaves criada em 1923, Chan (2006) que surgiu a 

primeira norma que instituia a previdencia social criando a caixa de aposentadoria e 

Pensao para os ferroviarios. Porem foi na constituigao de 1988 que surgiu o capitulo 

sobre a Seguridade Social, Ele visava ampliar e democratizar o acesso da populagao 

a saude, previdencia social e assistencia social, surgia com o texto constitucional a 

perspectiva de maior igualdade social e qualidade de vida para sociedade. 

De acordo com o art.201 da Constituigao Federal, a seguridade social foi divida em 

tres categorias: 

Previdencia social que e um seguro coletivo, publico e compulsorio, destinado a 

estabelecer um sistema de protegao social, mediante a contribuigao do empregado e 

do empregador, objetivando proporcionar meios indispensaveis de subsistencia ao 

segurado e a sua familia em casos de contingencias prevista em lei. No sistema 

previdenciario publico e utilizado o modelo de repartigao simples, onde os ativos 

contribuem para os inativos. A Constituigao Federal em seu art.201 deixa claro que a 

previdencia social sera organizada sobre a forma de regime geral de carater 

contributivo e obrigatorio. 

A Assistencia Social destina-se a atender as necessidades basicas dos individuos 

sem condigoes de manter seu proprio sustento, beneflcios tais como: a protegao a 

familia, a maternidade, a infancia, adolescencia, velhice e aos portadores de doengas 

e deficiencias. A sua principal caracteristjca e gratuidade dos seus servigos a 

populagao, porem seus recursos sao oriundos dos orgamentos federals mediante 

recolhimento previsto em lei. 

A Saude e direito de todos e dever do Estado, ela e garantida atraves de politicas 

sociais e economicas interligadas pela Seguridade Social e visa reduzir os riscos com 
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doencas e outros agravantes bem como, universalizar a igualdade as acoes e aos 

servigos para promocao, protegao e recuperagao daqueles que necessitam se 

recuperar. 

Em nosso estudo buscamos nos aprofundar sobre agoes fraudulentas existentes 

dentro da Previdencia Social, que e vinculado ao Ministerio da Previdencia social, e 

dirigida por um presidente e quatro diretores, e esses sao nomeados, os gerentes sao 

escolhidos em lista quintupla composta atraves de selegao interna em condigoes 

definidas em portaria ministerial. Toda a gestao administrativa e muito tecnica, voltada 

apenas para o publico externo e para burocracia do sistema. Ao ser nomeado o 

Presidente e seus diretores recebem suas competencias que sao meramente tecnicas 

Com a democratizagao do pais a Previdencia Social passa por reformas, na busca de 

melhorar a sua arrecadagao e melhorar seus principals objetivos: saude e 

aposentadoria, ja que desde sua criagao ate a citada epoca ela deixara de atender 

23% de sua populagao e passava atender 90%, numeros semelhantes aconteciam 

com atendimento medico, Chan (2006). Assim, ele havia ampliado seus beneficiados, 

mas, nao havia estrutura compativel com essa ampliagao, o sistema tomou-se 

complexo e sua administragao nao havia sido alterada para fazer frente a nova 

demanda, comegam a surgir entao graves problemas de desequilibrio financeiro e 

estrutural. A cada crise economica o problema se ampliava e o Estado acabou 

perdendo o controle da situagao, a assistencia medica tornou ineficiente e o 

atendimento ao trabalhador que se tornou cada vez menos satisfatorio. 

Os repasses da uniao tambem passaram a ser um problema, pois ja nao era 

repassado o que a legislagao determinava necessario para o custeio da administragao 

de pessoal. Diante de tantos problemas o sistema tornou-se inoperante resultante da 

ampliagao do servigo e da falta de eficiencia e organizagao do sistema juntamente 

com a decorrente falta de procedimentos operacionais e a valorizagao do servidor. 

A sonegagao das contribuigoes, o desperdicio, fraudes e a falta de um cadastro 

atualizado trouxeram a tona a necessidade de uma reforma em todo o sistema de 

Previdencia social, esse foi surgindo desde Governo Sarney ate o governo Lula, sem 

chegar ate o momento a uma politica eflciente de assistencialismo ao cidadao 

brasileiro. 
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A ma administragao e os constantes cortes de orgamento transformaram a quaiidade 

da prestagao de servigo da Previdencia Social numa verdadeira sequencia de 

vergonhas para o pais. As politicas economicas e as constantes mudangas de foco 

social deixaram como vitimas os que sao mais dependentes dos servigos da 

previdencia, os cortes orgamentarios acompanhados da retragao de polfticas socias 

mostram o processo de mercantilizagao dos servigos essencias a populagao inclusive 

a saude e a previdencia social. As classes mais pobres sem condigoes de pagar por 

esses servigos ficam a margem da quaiidade de vida adequada aos cidadaos que 

necessitam de uma vida integra, segundo Motta (2010. p. 154) 

A parcela da populagao que nao tiver suas necessidades atendida nas 
vitrines do mercado, mediante seus salarios , tornam-se publico alvo 
da Assistencia Social. Isto denota a relagao existente entre a 
assistencia social.o trabalho e a intervengao do Estado na reprodugao 
material e social da forga de trabalho. 

Estando o Estado a frente da Previdencia social, cabe a ele administrar de forma habil 

esses recursos para que, a populagao que necessita dele, tenha o retorno do que foi 

investido atraves de seus impostos e contribuigoes, ja que essa grande parte da 

populagao e detentora de recursos infimos para sobrevivencia Ihes restando apenas a 

Previdencia social para o amparo na velhisse em casos de impossibilidade de 

trabalhar. 

Alguns cidadaos na atual realidade comtemporanea vivem apenas de beneffcos 

concedidos pelo Estado, sendo a unica fonte de renda para alguns beneficios como 

bolsa escola, bolsa familia e outros que se caracterizam por minimizar a miseria dos 

que estao a margem do mercado de trabalho.Segundo Mota(2010) existe uma forte 

tendencia ha pequenas politicas de transference de renda deixando de lado o 

verdadeiro foco do assistencialismo que e a garantia a saude e a uma aposentadoria 

tranquila e com quaiidade, nao podendo estas serem trocadas por uma solugao 

maquiada em miseros reais com politicas sociais contraditorias e antagonicas. 

A cada momento a mercantilizagao de servigos como saude, com seus pianos 

privados e as previdencias complementares nos traduz a ineficiencia administrativa do 

Estado com relagao a Previdencia social, para Chan(2006),com o sucateamento 

desses servigos a classe media passa a busca melhor quaiidade no atendimento 

entrando ai o processo de mercantilizagao, ele vai comprar o que deveria receber de 
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graga pelo Estado, e aos que nao tern condicoes de pagar sobra a catastrofe em que 

se encontra previdencia publica brasileira. 

2.4 ETICAS COMO BASE DE ATUAQAO DO SERVIDOR PUBLICO. 

E comum usar a etica em nossos discursos, mesmo os que nao a possui, fazem dela 

um alicerce para suas conquistas. Saber o que e etieo e facil, o dificil e pratica-la, pois 

a busca pela vida facil e o desrespeito ao proximo faz com que certos valores morais 

fiquem em segundo piano. 

A pratica da teoria na atualidade percorre um longo caminho, a crise moral que afeta 

a sociedade tornou a etica mais um conceito disperso nos discursos demagogos dos 

que querem convencer aos que facil sao convencidos, segundo Pereira, (2007. p.45): 

Etica, em sentido amplo, pode ser entendida como estudo dos juizos 
de valor que diz respeito a conduta humana suscetivel de qualificacao 
do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada 
sociedade, seja de modo absoluto. 

O homem com todo o dominio que tern sobre as tecnologias, e incapaz de dominar a 

si mesmo, seus medos e insegurangas, na busca pela felicidade disfarcou suas 

aflicoes numa sociedade consumista e voltada para o individualismo. A violencia e a 

desestruturagao familiar oriunda dessa nova sociedade afastaram o ser humano da 

etica social e da moral tornando alguns de seus membros incapazes de distinguir o 

bem do mal, e do convivio harmonioso com os outros individuos.Etica no seu sentido 

amplo e identificada por autores como Nalini (2006. p.28): 

Etica e a ciencia do comportamento moral dos homens em sociedade. 
E uma ciencia, pois tern objeto proprio, leis propias e metodo proprio, 
na singela identificagao do carater cientifico de um determinado ramo 
do conhecimento. 
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A etica e a orientagao das atitudes hum anas, atitudes moralmente correta, como 

ciencias pode identificar o carater humano atraves das suas atitudes, sendo estas 

correlacionadas ou nao com principios eticos 

Estar eticamente correto, eticamente amparado, eticamente informado, enfim, a etica 

deve estar em todas as circunstancias vividas apesar de alguns serem antieticos para 

justificarem decisoes e posic5es sociais. A etica e tao importante para formagao de 

pessoas, que muitas instituicoes criaram seu proprio codigo de etica para evitar 

problemas com os membros dessas instituigoes. 

A humanidade se socializou atraves de grupos como a familia, escolas, e empresas. 

Grupos que dependem um do outro, e que para fluirem seus interesses em harmonia 

precisaram criar suas leis e codigos, intercalados para o bom convivio. Assim, essas 

normas sociais sao oriundas de valores humanos na busca da paz e da harmonia 

social. Alguns codigos sao impostos aos membros sociais para que estes ponham em 

pratica no seu dia a dia, e uns dos grupos de individuos mais cobrados para o 

cumprimento das normas eticas sao os servidores publicos, ja que estes nao estao 

restritos a pequenos grupos, e sim a prestagao de servigo a sociedade. Quando nos 

referimos a etica do servigo publico, nos abstraimos da moral do servidor e nos 

referimos apenas as suas agoes voltadas ao servigo que estar exercendo e aos 

principios que regem essa fungao baseados na Constituigao Federal onde esta, estar 

amparada por valores de boa conduta, boa fe e dignidade humana. 

O Servidor Publico possui um codigo de etica que norteia os principios a serem 

seguidos no decorrer de sua carreira publica, e a este codigo que daremos enfase. 

Muitas vezes ferir a etica significa ferir a lei, pois as maiorias dos principios eticos do 

servidor publico estao baseadas em leis. Ao inserir a etica na gestao Publica, 

passamos a identificar a correlagao entre Estado e sociedade e pleno exercicio da 

cidadania, para ser cidadao sao necessarios ter direitos e deveres, e esses deve estar 

baseado em normas sociais de bom convivio. 

O Estado como organizador e fiscalizador da sociedade, deve ter principios eticos 

baseados no bem estar social, e sendo ele composto de homens, nem sempre esses 

principios sao seguidos, ja que os cidadaos possuem caracteristicas proprias, 

Meirelles (2003), sao elas: 
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• Autonomia, em que o cidadao se deixa levar pelo seu livre arbftrio. 

• Igualdade perante a lei, onde todo cidadao tern os mesmos direitos e deveres 

perante a lei. 

• Independencia onde o cidadao possui a capacidade de sustentar-se e manter-

se nos parametros sociais. 

Ainda que juridicamente amparado, o Estado nao e capaz de impor a todos os seus 

membros acoes eticas, morais e legais. O Estado apenas tern a etica como principio, 

mas, ambos nao sao dissociaveis, ele torna-se um instrumento para o alcance social 

desses principios. Impor principios eticos a seus servidores requer uma instituigao 

solida e fortalecida, que nao e o caso de nosso Estado que ainda imaturo busca se 

desfazendo da imagem de colonia e tenta orientar a sociedade e a seus servidores a 

necessidade de uma visao ampla e plausivel de atitudes eticas, atraves de novas 

gestoes, orientagoes e treinamentos para que dessa forma seja construida uma nova 

imagem do servigo publico. 

A administragao etica e padronizada pela simples efetividade de atitudes eticas, deve-

se constituir por valores eticos que podem ser visto como as perspectivas da 

sociedade aos seus agentes publicos, por normas e condutas que podem ser a 

indicagao para seguir o caminho dos valores apontados e finalmente a administragao 

onde o zelo e a orientagao sao preliminares para o bom funcionamento da etica no 

servigo publico. 

Para Nalini (2006) a falta de etica chegou a um estado tao grave que passou a ser 

vista como uma ameaga a organizagao economica, administrativa e legal nas 

discussoes politicas nacionais. Seria necessario investimento em treinamentos, 

estrutura e aplicagao severa da lei no combate a corrupgao, para assegurar o respeito 

e a confianga da sociedade para com os servidores publicos. 

Com a facilidade de acesso as informagoes e gragas ao principio da publicidade fica 

cada vez mais facil o acesso da sociedade a atos antieticos por parte dos agentes 

publicos, essa falta de etica ameaga e compromete a sobrevivencia dos governos e 

das organizag5es publicas, sendo impossivel negar que e cada vez maior a falta de 

etica, e a corrupgao no meio publico e que os atos legais para confer esse desvio 
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muitas vezes se torna insatisfatorio aos olhos da sociedade. O que nao pode passar 

despercebido e que com facilidade do acesso as info imagoes, aumentaram as 

cobrangas por parte da sociedade e uma nova consciencia do valor da etica e cada 

vez maior na vida dos cidadaos contemporaneos. 

Buscando adquirir maturidade sobre o problema, novas discussoes sao criadas e 

langadas para analise social, encarar o problema de frente e buscar solugoes requer 

um nivel elevado de consciencia, maturidade e analise social. 

Ao administrador publico cabe por na pratica valores eticos no dia a dia de seus 

subordinados, porem ainda e ignorado por muitos desses servidores publicos esses 

codigo, a inobservancia do codigo de etica do servigo publico muitas vezes leva ao 

crime, elevando o grau de ineficiencia, ineficacia e efetividade do servigo publico. Sao 

agoes que impactam na vida de todos os cidadaos, inclusive financeiramente, ja que a 

corrupgao atinge diretamente o dinheiro do povo e a credibilidade nas instituig5es 

publicas. 

O Servidor Publico estar entrelagado com o codigo de etica de sua instituigao, tendo 

que preserva-lo e conscientizar-se que e um servidor publico, aquele que serve ao 

publico, ao todo. Deve assumir suas caracteristicas e obedecer, leis, normas e 

codigos que direcionam sua fungao, deve passara seguir principios que gerem os 

demais codigos que estao baseados na Constituigao Federal. 

Mas, como falar de principios tao nobres, quando no dia a dia a administragao publica 

e seus servidores nem sempre tern atitudes que condiz com esse codigo,, 

ilegalidade, pessoalidade e ineficiencia para com o bem que Ihes foi confiado, o bem 

publico. F_ do povo o que e desfalcado e nao e para o povo o desfalque, sao agoes 

antieticas como: desvio da saude, da educagao, de saneamento basico e da 

previdencia social que leva a sociedade a acreditar que os servidores e 

administradores publicos nao sao condutores de visao etica nem moral. Claro que nao 

pode-se generalizar, existe servidores que sabem exatamente qual o seu papel na 

sociedade e como exercer a sua fungao, mas o que queremos enfatizar e justamente 

os que se esquecem do codigo de etica que o rege. F_ necessario uma reestruturagao 

nos orgaos publicos e novas regras para nomeagoes de gerentes publicos, maior rigor 
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na punicao nos atos desonestos e, para que assim o codigo de etica do Servidor 

Publico faca valer a sua quaiidade. 



2.5 SERVIDORES PUBLICO E SUAS PECULIARIDADES 
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Os Servidores Publicos estao enquadrados na maioria das classes de prestadores de 

servigos publico, que pode ser direta ou indireta e sao regidos pelo regime juridico 

estatuario regular, geral ou peculiar, bem como administrativo especial ou celetista. 

Podem ser classificados em agentes politicos, servidores publicos em sentido estrito 

ou estatutario, empregados publicos e os de contratos temporarios. 

Toda organizagao do Servigo Publico segue as leis constitucionais e a propria 

constituigao que da acesso a todo cidadao para que os mesmos prestem servigos 

publicos regulamentado em lei, que permite ao cidadao prestar concurso publico. 

Nenhum ato do servidor ou da administragao publica pode transpor as leis 

Constitucionais, cada servidor tern conhecimento de seus deveres e direitos, sendo 

assim cabe a essa classe, a esses membros, o respeito ao servigo e aos usuarios 

desses, a violagao dessas obrigagoes deve ser punida com rigor da lei do Codigo 

Penal no seu art. 327, rege os crimes do servigo publico. 

Para Meirelles (2006) o Servidor Publico deve acima de tudo ser consciente de seus 

deveres e direitos. Alem de deveres como: honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade a instituigao, o servidor estar intrinsecamente ligado a conduta etica, que 

acenou a moralidade e a honestidades como principios de tudo que rodeio o servigo 

publico. Mas, como todo cidadao os servidores tambem tern direitos garantidos pela 

Constituigao Federal, dentre eles estao: salario minimo como garantia de trabalho, 

decimo terceiro, remuneragao do trabalho noturno superior ao diurno, salario familia, 

Jornada de trabalho de 40 horas semanais, enfim todo o direito que os cidadaos tern o 

servidor tern, o mais recentes deles e o direito de greve devidamente representado 

pelos sindicatos de cada categoria. 

Ao assumir um cargo publico ou uma prestagao de servigo publico o individuo passa a 

ser chamado de Servidor Publico, e ser regido pelo regime juridico proprio ao 

servidor. Portanto, o individuo que se propoe a prestagao de servigo publico deve 
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estar consciente que estara trabalhando com bens pertencentes a muitos cidadaos, e 

a eles deverao prestar conta de seu servigo. 

Ao se candidatar a vaga publica o individuo passa a ter uma vinculagao direta com o 

Estado, atraves de uma relagao permanente de trabalho. Passando a ser servidor 

Publico o individuo passa a possuir caracteristicas de profissionalidade no 

desempenho de sua fungao publica exercendo efetivamente sua profissao e tendo 

sua propria categoria de trabalho. Por ser uma fungao permanente devido a 

estabilidade adquirida o bom desempenho desta deve acompanha-lo ate sua 

aposentadoria. Juridicamente a relagao de trabalho do servidor se apresenta por dois 

sujeitos: o empregador, que nesse caso sao as pessoas federativas, autarquias e 

fungoes autarquicas e do outro lado estar o servidor publico. 

O Estado brasileiro e conduzido por principios de moralidade, essa tern que ser 

atuante em todos os seguimentos do Estado, podendo esse ser punido por nao atuar 

de forma correta ao bem comum, a imoralidade administrativa invalida uma boa 

administragao e descaracteriza o objetivo do Estado de bem estar, segundo Nalini, 

(2007. p.238); 

O agente administrativo, como ser humano doado de capacidade de 
atuar, deve, necessariamente, distinguir o bem do mal, o honesto do 
desonesto. E, ao atuar, nao podera despreza o elemento etico de sua 
conduta. Assim, nao tera que decidir somente entre o legal e o ilegal, o 
justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o 
inoportuno, mas tambem entre o honesto e o desonesto. 

Administrar o que e publico, requer dos seus agentes verdadeira capacidade de 

adaptagao e reflexao de principios que sao verdadeiras normas de moralidade, 

honestidade e doagao a bem comum. Para Meirelles (1990) a boa administragao 

publica deve seguir dez principios: 

Legalidade: e o sustentaculo das normas legais no servigo publico, e oriundo da 

necessidade humana de validar regras e leis. As agoes administrativas nao podem 

jamais transpor as normas legais,esses principios tomam submissos os atos 

administrativos no setor publico, fazendo com que a violagao da lei seja passiva de 

punigao ao servidor publico. 

O Principio da impessoalidade, obriga que os atos administrativos do poder publico 

nao sejam voltados pra uma ou outra pessoa, uma ou outra empresa mais que o 
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dinheiro dos impostos sejam direcionado ao beneficio social, garantindo ao povo o 

direito que o Estado Ihes dar: saude, moradia, educacao e seguridade social. Salvo 

em casos em que os funcionarios praticam atos por capricho ou arbitrariedade, quern 

responde pelo rompimento desses principios e o orgao ao qual o servidor estar ligado, 

os atos do servidor deve estar voltado para o bem comum e nao para se auto 

promover ou fazer isso em prol de outro. Nesse principio os interes particulares estao 

abaixo dos interesses publicos, infelizmente nao e o que vemos no dia a dia pelos 

meios de comunicagao, o que nos e mostrado sao constantes desvios de conduta 

eticos onde servidores publicos usam do dinheiro dos cidadaos para enriquecer 

ilicitamente e muitas dessas fraudes sao na area da seguridade social. 

O Principio da moralidade, onde os atos das instituicoes seguem a moral regida por 

seu codigo de etica sem desabonar sua exposigao, e o principio mais proximo da 

etica ja que a moral traga normas das agoes humanas que finalizem no bem, agir de 

forma correta por estimulo ou por lei e estar no mundo moral, e no alcance do bem 

comum. A moralidade em alguns casos pode ser vista como probidade administrativa 

que e o dever que o servidor publico tern de exercer sua fungao com honestidade sem 

aproveitar-se do exercicio da fungao para favorecer-se ou favorecer outro, e pela falta 

dessa conduta muitos servidores sao rigorosamente julgados. Os atos publicos sao 

presumidos de legalidade e moralidade e por essa presungao se tern a quaiidade do 

servigo publico. 

O Principio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, busca a compatibilidade entre 

os meios e o s fins dos objetivos publicos, baseado sempre nos mandamentos da lei. 

Principio da Publicidade, a divulgagao dos atos publicos surge da necessidade da 

prestagao de contas do que estar sendo feito com o dinheiro publico, salvo em casos 

de seguranga publica. Esse principio nao condiz com atos ilegais, e condizente com 

atos publicos que sao instituidos pela lei. 

Principio da Eficiencia, cabe aos atos dos servidores publicos resultados precisos e 

contaminados de bons resultados, objetivando o bem comum da sociedade. 

Principio da Seguranga Jurfdica, o ato publico deve dar aquele que o exerce a ao que 

o recebe a seguranga que a agao e juridicamente legal. 
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Principio da motivagao, mesmo seguindo rigorosamente a lei, alguns atos 

administrativos sao na medida do possivel aprimorados a lei, nao prevalecendo em 

todos os casos sempre a vontade da lei, a motivacao do Servidor Publico pode ser 

justificagao com agoes legalmente previstas em lei, desde que essas sejam focadas 

no bem social. 

Principio da ampla defesa do Contraditorio, e o direito de resposta das partes, jamais 

um processo judicial ou administrativo ocorrera sem que as duas partes sejam 

ouvidas 

Principio da finalidade publica, o interesse coletivo estar acima do interesse particular, 

justificado com a presenca do Estado de direito. 

Podemos assemelhar os servidores Publicos com os empregados das empresas 

privadas, pois ambos emprestam sua forca de trabalho em troca de uma retribuicao 

pecuniaria e sao trabalhadores em sentido lato: visam exercer sua tarefa em prol do 

empregador, que no caso do servidor publico e o Estado e este tern como objetivo 

final a garantia do bem estar social. 

O Servidor Publico assim como o funcionario de empresa privada, deve prestar seus 

servigos adequadamente a necessidade desses satisfazendo alem das exigencias do 

usuario as exigencias legais, correndo o risco de punigao pelo nao cumprimento 

dessas. 

Sendo Servidor Publico passa assumir responsabilidades maiores que o funcionario 

da empresa privada, levando-se em conta os principios da Publicidade e Legalidade. 

Ao infringir as normas do servigo publico usando como pretexto a fungao publica o 

servidor vai responder de tres formas: Administrativamente, Civil e Criminalmente. 

Ao violar as normas internas da Administragao, o Servidor Publico respondera atraves 

de aplicagao de pena disciplinar pelo seu superior hierarquico, segundo Meirelles 

(2003, p. 470): 
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A punicao administrativa ou disciplinar nao depende do processo civil 
ou criminal a que se sujeita tambem o servidor pela mesma falta,nem 
obriga a Administragao a aguardar o desfecho dos demais processos, 
nem mesmo em face da presungao constitucional de nao cupabilidade. 
Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo 
administrativo, sindicancia ou meio sumario), o servidor fica sujeito, 
desde de logo, a penalidade administrativa correspondente. 

O julgamento do ato ilicito administrativo independe do ilicito penal, porem a 

administragao nao pode aplicar punigoes que estejam acima da lei, a punigao 

administrativa deve seguir as normas e exigir a aplicagao fiel da lei principalmente 

como exemplo para o servidor a ser julgado, motivando assim outros servidores para 

o cumprimento da mesma. 

Ao causar danos a administragao por culpa ou dolo no desempenho de sua fungao o 

servidor passa a responder por responsabilidade civil, nao podendo este ser isentado 

dessa responsabilidade, pelo fato de nao possuirem poder nem disponibilidade do 

bem publico, segundo Meirelles (2003, p. 472)"[...] e seu deverzelar pela integridade 

desse patrimonio, adotando todas as providencias legais cabiveis para a reparagao 

dos danos causados a ele." Ao infrigir a sua responsabilidade administrativa o 

servidor pode ser absorvido de sua responsabilidade criminal, mas nem sempre 

estara isento da responsabilidade no ambitro administrativo. So ha ato culposo por 

parte do servido quando este causar dano ao patrimonio publico, e so assim sera 

julagado por responsalidade civil e cabe ao apurador do desvio impor o pagamento 

atraves de dinheiro do dano causado. 

As novas tecnologias facilitaram ao publico o acesso as informagoes, dessa forma 

ficou mais facil de fiscalizar o destino do dinheiro publico e de identificar seus desvios, 

claro que ainda ha uma margem da populagao alheia a essas informagoes.mas nao 

por opgao, sao os que mais sao prejudicados com a ma utilizagao desses recursos, 

os que depedem da saude, da educagao e da seguridade social para viverem. 
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2.6 O MODELO BUROCRATICO E SUA INFLUENCIA NA ADMINISTRAQAO DA 

PREVIDENCIA SOCIAL 

Quando surgiu, segundo Chiavenato (2000) o real proposito do sistema burocratico 

era dar um enfoque mais completo a estrutura e participagao dos membros das 

organizagoes, envolvendo todas as variaveis dessa, definindo o modelo 

organizacional e controlando os membros que atuavam nela, Mas, as mudangas no 

sistema surgiram e o modelo burocratico torou-se obsoleto para ser aplicado em 

algumas instituigoes como da previdencia social, ja que esta necessita de reformas 

para se adequar as necessidades das sociedades que vao mudando com o passar 

dos anos e no decorrer do crescimento capitalista. 

Muitos papeis, documentos, idades e tempos de contribuigao diferenciadas, tudo isso 

faz da Previdencia Social um verdadeiro habitat da burocracia e mesmo com todo 

excesso burocratico as fraudes e a corrupgao sao atuantes nessa entidade, tornando 

o sistema deficitario e pouco eficiente. 

Ao falarmos da Previdencia Social nao poderiamos deixar de comentar sobre a 

burocracia que o tornou rao ineficiente e fraudulento. Dificilmente um cidadao 

consegue se aposentar no pais sem antes passar pela tonelada de papel que a 

burocratica instituigao solicita, tornando o servigo cada vez mais lento e incapaz de 

atender as necessidades dos cidadaos.muitas vezes esse excesso de papel serve 

para justificar a inabilidade de servidores despreparados para lidar com as 

necessidades dos cidadaos. 

A burocracia tornou uma intermediaria entre os servigo publico da Seguridade Social 

e os cidadao comuns. Ela surgiu da necessidade de organizagao humana e da 

adequagao dos meios aos fins, porem com as mudangas socias e de capitalizagao do 

trabalho ela foi adquirindo uma face ardua no atendimento aos anseios da sociedade. 

E mesmo como esse objetivo de organizar, a burocracia e vista como metodo que 

emperra o desenvolvimento das empresas e orgao Publicos, muito papel e pouca 

solugao, assim passou a chamar de burocratico as disfungoes do sistema, segundo 

Chiavenato (2000, p. 309) "O conceito de burocracia para Max Weber e exatamente o 
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contrario. A burocracia detalha nos minimos detaihes como as coisas deverao ser 

feitas". 

Sendo a burocracia detalhista, ela torna-se mais controladora e a execurgao do 

sistema previdenciario mais lenta, justamente o que acontece no caso da Previdencia 

Publica. A pesar de estar ligada inderetamente com muitos dos principios que regem 

as entidades publicas, a burocracia nao impedio o crescimento da corrupgao nem 

falta de etica que norteiam essa entidade . 

2.7 MODERNIZACAO DO SISTEMA 

Nos primordios da previdencia sua existencia era vista como filantropia social, com o 

passar do tempo e com as reformas pelas quais ela passou surgiu uma nova visao de 

garantia de condigoes de vida e bem-estar baseadas em uma nogao ampliada de 

cidadania e direitos sociais. Com a constituigao de 1988, passou a discutir com mais 

enfase o envolvimento de todo contexto social para melhor quaiidade de vida, 

incluindo educagao, saude, moradia e assistencia social. Na busca de desmistificar a 

imagem defasada e ineficiente da previdencia, os administradores dessa entidade 

incluiram novas formas de cadastramento e atendimento a seus usuarios. 

Nao podemos deixar de citar os avangos que os administradores sociais adquiriram 

no decorrer do tempo, novo cadastros dos seus assegurados foram criados, houve a 

modernizagao do sistema tecnologico, a previdencia modernizou-se e passou a ter a 

missa de "Garantir protegao ao trabalhador e sua familia, por meio de sistema publico 

de politica previdenciaria solidaria, inclusiva e sustentavel, com o objetivo de 

promover o bem-estar social" e a visao de "Ser reconhecida como patrimonio do 

trabalhador e sua familia, pela sustentabilidade dos regimes previdenciarios e pela 

excelencia na gestao, cobertura e atendimento", (http://www. Previdenciasocialgov. 

br). 

http://www
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Com essas novas ferramentas administrativas a Previdencia Social passou a ter 

metas para atingir e assumir e evoluir de acordo com as necessidades dos cidadaos. 

Porem, apesar dessa evolucao e modernizacao a seguridade social nao consegue 

alcansar todos os objetivos que Ihe e destinado. O crescimento da populagao e maior 

que a quantidade arrecadada por isso milhoes de pessoas nao sao atendidas como 

deveriam, sofrendo em filas quilometricas para dar entrada em uma aposentadoria. 

A Previdencia brasileira nunca conseguiu incorporar a eonsepgao de um sistema de 

protegao integrada e universal tanto do ponto de vista administrativo, financeiro e de 

acesso. Houve, com a evolugao do capitalismo uma descentralizagao da previdencia 

como caminho a solugao aos porblemas social para seguridade social com a 

transferencia de renda permanecendo a mesma estrutura administrativa e 

orgamentaria. 

2.8. ANALISE TEORICA BASEADO EM ESTUDO DE CASOS. 

2.8.1 Servidores que vioiaram os principios eticos do servigo publico 

Casos de corrupgao como o desencadeado pela Policia Federal em 2008 nas cidades 

de Sousa e Pombal, nos fazem refletir sobre a inepcia administrativa do Estado. A 

operagao Geriao mostrou um prejuizo de 2,7 milhoes aos cofres publicos com uma 

media de 150 beneficios concedidos entre 2005 e 2008, todos de forma irregular e 

corrupta, a operagao contou com a participagao de 13 servidores da previdencia 

social e 50 Policias Federals, 07 mandados de prisao e dez de busca e apreensao. 

Existia nesse esquema uma verdadeira falta de etica e principios do servigo publico, 

um furto aos direitos do cidadao e um descalabro do uso do dinheiro publico. 
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Funcionarios publicos eomuns, de pequenas cidades do sertao Paraibano tornam-se 

maiores que todo um sistema organizacional, mentem , roubam , corrompem fazem 

da seguridade social a verdadeira fonte de enriquecimento ilicito, como dizem os 

ditados populares. Sao milhoes desviados, numeros escandalosos que so confirmam 

a facilidade com que as leis e as normas eticas sao desrespeitadas. Funcionarios 

Publicos que no uso de sua fungao se beneficiarao e beneficiaram a outros com o 

dinheiro publico, ferindo o codigo de etica no seu art. II que diz que "a honestidade 

deve estar em todas as agoes do servidor..." bem como o principio da legalidade. 

A operagao realizada pela Policia Federal no sertao Paraibano mostrou que a fraude 

se espalhou tarn bem pela sociedade, onde muitos se beneficiaram com beneficios 

irregulares auxiliados pela falta de conduta etica e de obediencia a lei dos servidores 

publico da Previdencia Publica. Faltou aos gerentes do orgao maior controle do seu 

pessoal, muitas vezes essa falta de controle causado pela desqualificagao gerencial e 

excesso de papel que pode confundir e ser facilmente fraudado. 

Etica que conduz as agoes do Servidor Publico e ingerencia humana, pois se 

houvesse menos papeis mais investimento em treinamentos e capacitagao dos 

servidores podendo assim reduzir os casos de fraudes nos orgao da Seguridade 

Social. 

2.8.2 Operagoes Geriao na cidade de Sousa e Pombal 

Ao desmantelar o esquema de fraudes existente nas agendas de Sousa e 

Pombal, em 2007/2008, a policia Federal descobriu um rombo nos cofres publicos de 

mais de dois milhoes, e o envolvimento direto de cinco funcionarios publicos do 

proprio orgao. 

As fraudes eram em pensoes por morte, aposentadoria e salario maternidade. 

Descobriu uma verdadeira quadrilha, onde advogados e donos de cartorio estavam 

envolvidos, inclusive de outros Estados como o do Ceara. 
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0 excesso de documentos Burocraticos que foram introduzidos na rotina do orgao 

facilitou a propagagao dessas fraudes, pois muitos deles sao frageis e faceis de 

fraudar, o excesso de burocracia dificulta ao cidadao comum a busca de seus direitos, 

mas facilita a fraude aqueles que sao desprovidos de principios morais e eticos, como 

no caso desses servidores de Sousa e Pombal. que facilitaram a entrada de 

documentagao ilegal para beneficiar quern nao tinha direito aos beneficios. 

Todos os crimes por eles cometidos quebram as leis previstas no codigo penal, mas 

quebra principalmente o codigo de etica do servidor publico no artigo que fala "A 

honestidade deve estar em todas as agoes do servidor, conforme o art. 37 da 

Constituigao Federal." O servidor Publico deve saber que todas suas agoes devem 

estar baseadas em normas e leis e elas jamais devem passar por cima delas. 

O codigo de etica do servidor publico aplica que o servidor ao assumir sua fungao 

deve agir de forma integra, honesta e eficiente, mas em casos como o da operagao 

Geriao os funcionarios publicos esquecem que ao assumirem o cargo publico se 

comprometam em cumprir o codigo de etica caso contrario perderam seus cargos 

publicos e ainda responderao por crime, ao servigo pubico. 

Em casos como esses fica explicito que o carater humano, estar acima de normas e 

codigos, que excesso de burocracia nos procedimentos nao barra as fraudes, dessa 

forma cabe a gestao publica encontrar a falha, buscar alternativas que fortalegam o 

com prom etimento do servidor publico a sua fungao. 

Colocar a frente de cargos importantes, pessoas indicadas por politicos em troca de 

favores ou apadrinhamento, pode gerar casos de corrupgao e desvio de dinheiro em 

orgao como a previdencia. 

O que transparece em casos como esse, e que etica e honestidade estao fora das 

agoes desses individuos, a individualidade e a incapacidade de atuarem no exercicio 

de sua fungao conforme estabelecido por lei transcreve a fragilidade do sistema 

adotado pelo servigo publico. Um sistema burocratico, lento e amarrado a muitas 

normas que em alguns casos ate favorecem a corrupgao. 
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2.8.3 Correlagoes entre o Modelo adotado na Previdencia Social e a quebra do 

codigo de etica. 

Quando o modelo burocratico surgiu, buscava-se dar as empresas uma orientagao de 

como as coisas poderiam ser feitas, era uma linguagem mais racional e global para o 

trabalho dos administradores. Era um guia de organizagao das empresas, baseado 

em normas e registrado em papeis de forma que as agoes se perpetuassem. Era uma 

teoria que se propunha a fazer bem feito e eficiente o seu papel. 

Mais adotado pelo sistema publico, com passar dos anos a teoria burocratica mostrou 

que sua estrutura tornava lenda e ineficaz o sistema, pois seus agentes tornou os 

papeis utilizado o objetivo do atendimento e nao os meios, que facilitasse o 

desenvolver do processo. Baseado em tantas leis e normas o sistema comegou a 

amarrar e a impedir que o resultado fluisse de forma satisfatoria. 

O Proprio Weber, Chiavenato (2010) previa que a teoria poderia apresentar falhas, 

que os agentes burocraticos sofreriam influencia do meio externo que enfraqueceria o 

comprometimento desses agentes com as normas e leis que conduzem o sistema. 

Isso acontecesse claramente quando vemos funcionarios publicos esquivarem de 

suas condutas eticas, influenciados pelo ambiente de corrupgao e fraudes e quebrar o 

preceito que o sistema burocratico e seguro. 

A indignagao perante tanta lentidao nao deixa a sociedade ver o que e obvio, quanto 

mais burocratico o sistema, mais demorado e safda do recurso dos cofres publicos de 

forma legal e licita, porque atraves de fraudes e corrupgao por parte dos servidores 

corruptos o dinheiro publico evapora. A cada Governo uma nova reforma 

administrativa, novos papeis sao exigidos, novas mudangas, novas leis e emendas 

para atuagao burocratica. 

Apesar de todo investimento em novas tecnologias, form as de atendimento mesmo 

assim, a burocracia ainda predomina, considerando que a seguridade social e orgao, 

mas burocratico do governo, o que mais exige do consumidor e o que menos atende 

as necessidades desse. 
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O codigo de etica do servigo publico e bastante claro quando diz que o servidor 

sempre deve atuar ao bem publico e nunca para si proprio, mas o que nos resta 

duvida e se esse codigo de etica e entregue a aqueles que tambem sao nomeados 

para exercerem a cargos publicos de grande responsabilidade, pois cabe a eles 

desburocratizar para atender o bem o comum, e nao aos beneficos proprios, ou 

individuals. 

Ao solicitar uma auxilio doenga, o individuo precisa marcar uma pericia, apos 

conseguir ser atendido recebe um prazo para melhorar e voltar a trabalhar, nao 

havendo melhora, a pessoa deve buscar uma nova pericia que pode demorar ate, 

sessenta dias. 

A Previdencia Social foi criada para ser burocratica, foi esquematizado 

administrativamente para que os recursos nao saiam, a cada reforma mais 

empecilhos sao criados para que a populagao nao tenha direitos adquiridos. Mas 

enquanto muitas pessoas passam anos na busca dos seus direitos, fraudadores e 

funcionarios corruptos conseguem em questao se segundos se apropriarem do 

dinheiro publico, mesmo com tanto procedimentos e leis implantadas na 

administragao publica. 
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3.1 CODIGOS DE ETICA DO SERVICO PUBLICO 

Apos uma analise do tema proposto, encontra-se no codigo de etica do servidor 

publico as maiores fontes de analise para os desvios de conduta existente no meio 

dessa classe de trabalhadores. Apos sua posse no servigo publico, o servidor recebe 

o seu codigo de etica de acordo com o decreto n° 1171 de 22 de junho de 1994(site: 

www.servidor.gov/legislacao/decreto). Nossa analise do codigo dar-se atraves de 

conhecimentos adquiridos em leituras e sites atualizados, portando a seguir uma 

breve interpretagao dos principals topicos do codigo de etica do servidor publico. 

O servidor deve agir tan to dentro quanto fora da instituigao de uma forma que 

preserve a imagem da instituigao, com primazia, zelo, moral e dignidade. 

A imagem da instituigao publica tomou-se destorcida, nao e seguido esse principio em 

boa parte dos casos. O que se ver sao servidores que atendem mal seu publico, 

estao desatualizados e fazem da instituigao um lugar mal visto, obsoletos. Em alguns 

casos por falta de investimento ja que o desvio de verba inviabiliza a modernizagao 

dos setores e com ele de seus servidores. 

A honestidade deve estar em todas as agoes do servidor, conforme o art. 37 da 

Constituigao Federal. 

. E cada vez mais claro que a falta de punigao e um dos principals contribuintes para 

a desonestidade de alguns servidores publicos, a certeza de que nada vai acontecer e 

a facilidade que o proprio Estado concede, ainda que involuntariamente para que 

seus servidores disponibilizem de bens publicos de forma individual, faz da 

desonestidade o verdadeira caminho para a farra publica. 

O bem comum deve ser a finalidade do servidor, este claro apoiado na 

legalidade. 

http://www.servidor.gov/legislacao/decreto
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Nao existe bem comum, quando nao ha verba para investir em bons salarios, em 

equipamentos modernos e qualificagao de servidores. Alguns setores publicos estao 

desprovido de estrutura, por falta de investimento e gerenciamento adequado da 

verba publica. O dinheiro que e desfalcado para contas fantasmas poderiam ser 

muito util para saude, educagao e seguranga. 

Os atos mora is do servidor devem ester associados ao direito, ievando-se em 

consideragao que a remuneragao do servidor e paga pela sociedade, ele nunca 

deve deixar fugir a moral legal. 

Atos ilegais levam a prisao, e poucos desfalques na administragao publica foram 

rigorosamente punidos. Apesar de serem pagos pela sociedade para cuidar do que e 

do povo, muitos servidores e administradores publicos se corrompem pela facilidade e 

falta de gerenciamento do dinheiro publico. 

O trabalho do servidor deve ser feito com zelo e exito visando o bem estar 

social. 

O Zelo pelo servigo e pelo bem publico, deve ser um dos instrumentos que o servidor 

publico deve ter para atuar na carreira que escolheu. 

A vida particular do servidor deve estar associada ao do seu trabalho, visando 

assim, a boa conduta em ambos os lados. 

O servidor deve ser pessoa integra capaz de conviver com as normas sociais e 

adaptar se a elas passando essa mesma imagem da entidade publica. Para isso nao 

seria necessario que servidores fizessem apenas testes de habilidades ao ingressar 

na carreira publica, mas testes psicologicos que o qualificasse para fungao almejada. 

A publicidade dos atos publicos e obrigatoria, salvo em casos de ordem 

judicial. 

Prestar conta do que e feito com o que e do povo e algo muitas vezes maquiado, para 

encobrir falcatruas politicas e interesses individuals. Nao se pode sonegar 

informagoes nem aniquilar o patrimonio publico, levar em conta que a prestagao de 

conta e altamente importante para que o povo tome conhecimento do que estar sendo 

feito de seus impostos. 
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A verdade deve estar acima de qualquer ato, nao se pode no poder publico 

ocultar a realidade dos fatos para beneficiar qualquer que seja o individuo ou 

acao. 

O servidor publico jamais pode faltar com a verdade para aqueles aos quais presta 

servigo, deve atuar de maneira transparente e direta, comunicando a realidade de 

suas agoes sem deixar o cidadao alheio aos seus direitos e deveres. 

Trazer com cordialidade e compromisso aos cidadaos que pagam os salarios 

dos servidores publico. 

Se faz necessario treinamentos e reciclagem na atuagao publicas, os servidores em 

alguns casos tomam posse de seus cargos sem a minima capacitagao. 

Executar os servigos com presteza para evitar a espera do servigo publico ou 

daqueles que dele necessita. 

E na saude que mais se ver o descumprimento dessa regra, filas inacabaveis e 

insatisfagao dos que dela precisam sao uma constante na sociedade. Falta medico, 

falta remedio falta recurso, pois a seguridade estar sempre deficitaria e nuca ha 

recursos para investir nas areas de primeira necessidade. 

Evitar a negligencia com as ordens superiores, cumprir as atividades com 

eficiencia e prudencia. 

Por ter adquirido caracteristicas burocraticas, o servigo publicou tomou-se 

tendencioso a lentidao a ineficiencia de seus resultados. E os servidores acabaram 

incorporando essas caracteristicas e tornaram-se apaticos as mudangas socias e as 

novas necessidades que essa sociedade exige, ficando de lado por parte desses 

servidores publicos a prudencia em algumas agoes e eficiencia no resultado dessas. 

Nao faltar ao servigo sem uma justificativa 

Nos ultimos tempos e anunciada pela midia, casos de venda de atestados medicos 

para servidores publicos para que esses faltem ao exercicio de suas fungoes de 

forma irresponsavel. O fato de ter estabilidade muitas vezes dar ao servidor publico a 



47 

sensagao de impunidade administrativa em casos de indisciplina no dia a dia de sua 

fungao. 

Respeitar, harmonizar e colaborar com o bom andamento do servico e dos 

colegas. 

Trabalhar em harmonia e coletividade deve ser uma das caracteristicas do servidor 

publico caracteristica essa que a muito e cobrado do funcionario de empresa privada, 

o trabalho em grupo amplia as chances de o resultado ser mais eficiente. O servidor 

publico precisa adquirir a capacidade de trabalho em equipe com o foco no bem 

social. 

3.2 R E L A C O E S ENTRE O MODELO BUROCRATICO E O DESVIO DE CONDUTA 

ETICA 

No modelo burocratico encontramos alguns facilitadores para o desvio de conduta do servidor 

publico, segue o comparativo no quadro abaixo de alguns principals topicos: 

MODELO BUROCRATICO QUEBRA DA CONDUTA ETICA 

Carater Legal nas normas e regulamento O excesso de normas e leis facilita o 

descumprimento dessas, pois ha brechas entre elas, 

nem sempre uma complementa a outra, e as fraudes 

sao inevitaveis 

Carater formal das comunicagoes Toda essa fomnalidade dificulta o acesso a 

inforrnacao que muitas vezes pode barrar uma 

fraude ou um ato errado de um servidor publico. 

Impessoalidade nas Relagoes Em muitos casos os servidores nao tern ciencia que 

estao nos seus cargos nao apenas para exercer 

funcdes, mas pra lidar com pessoas, principalmente 

na Previdencia Social onde o publico a ser atendido 

vem adquirindo expectativas ao longo de suas vidas 

Excesso de papeis Por ser muito voltado a registros e papeis, a 

facilidade desses papeis serem falsificados e bem 

maior, pois sao instrumentos que muitas vezes leva 

ao cansaco a quern analisa e por isso a 
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possibilidade de deixar passar documentos 

fraudados. 

FONTE:Chiavenato(2010) 

A relagao entre o modelo burocratica e administragao da Previdencia Social, nos leva 

a entender quais os instrumentos que facilitam a quebra do codigo de etica por parte 

do servidor publico da previdencia Social, existe uma co relagao entre o modelo tao 

afinada, que alguns administradores publicos a utiliza como argumento para sua 

ineficiencia, demonstrando ainda mais o quanto o modelo burocratico e inadequado 

para Previdencia 
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Diante de todos os aspectos observados no presente trabalho, verifica-se a 

necessidade de um gerenciamos publico voltado para relacoes interpessoais, pois os 

constantes casos de fraude e corrupgao mostra que ha casos de servidores publicos 

que vivem a margem da regularidade etica e legal. 

Apesar de a etica ser um elo de comportamento publico dos servidores muitos ainda, 

faz dela meras facanhas de discursos polfticos, compactuando para o aumento da 

ineficiencia do servigo publico, excluindo da pratica o que se pede na teoria. 

O codigo de etica do servidor publico deixa claro a sua origem em principios de 

legalidade, moralidade e publicidade para todos os que atuam na vida publica. Os 

desvios de conduta ocorrem de forma tao escandalosa em orgao como a Previdencia 

social que a sociedade nao mais acredita no servigo de boa quaiidade, ja que estar 

exposta a negligencia dos administradores publicos. 

A ineficiencia e a falta de capacitagao dos servidores tornaram a imagem dessa classe 

desgastada perante a sociedade. Agoes que deveriam ser voltadas para o bom 

desenvolvimento social no atendimento a comunidade acabaram-se tornando lento e 

ineficaz as necessidades da sociedade. 

Orgao como a Previdencia Social tornaram-se modelos de atos de corrupgao e falta de 

etica. E na Previdencia Social que estao as principals agoes de assistencialismo e 

apoio social ao cidadao, mas e tambem la que se ver a maior carga de burocracia e 

ingerencia publica e humana. 

A Previdencia Social surgiu da necessidade de compensar para aqueles que estao 

sem capacidade de prover seu sustento por meio do trabalho, cobertura de riscos do 

trabalho em casos de doengas, acidentes, invalidez e desemprego temporario e 

amanutengao da renda do trabalhador atraves da aposentadoria, essa compensagao 

deveria dar ao cidadao a certeza de dignidade nessas situagoes, porem ao procurar 

seus direitos e mal atendido, mal informado , sao dias, meses e ate anos esperando 

respostas muitas vezes negativas de recebimento dos seus direitos. Toda essa 



50 

situagao e oriunda de um excesso de burocracia que nao e capaz de impedir a 

corrupgao e procedimentos antieticos de seus servidores. Nao ha uma getao focada no 

cidadao que a financia, a falta de controle e de quaiidade do servigo tornaram a 

instituigao deficitaria e corrompida por servidores inescrupulosos que se deixaram 

levar pela falta de etica 

Administradores sem qualificagao sao contratados para assumir a gestao da 

Previdencia Social, dificultam ainda mais o bom andamento do atendimento que os 

servidores publicos prestam a sociedade. Sendo um orgao deficitario a Previdencia 

estar sempre com dificuldade de prestar bons servigos a comunidade na area de 

assistencialismo e previdencia ha sempre um vazio entre a necessidade real do 

cidadao e o servigo prestado. 

O Servigo Publico da Previdencia Social estar a margem de uma boa quaiidade de 

prestagao de servigo e seus servidores tornaram-se a imagem e semelhanga do orgao. 

Sem capacitagao, treinamento e com excesso de papel como principal ferramenta de 

trabalho, alguns servidores publicos se deixaram corromper pelas falhas que o sistema 

oferece, colocando exposto na midia a falta de etica que e capaz de gerar a deficiencia 

de consciencia, de que o dinheiro publico deve servir a bem comum da sociedade, da 

coletividade e nao de um unico cidadao. 

Diante de tudo exposto pode-se entender que a administragao da Previdencia social 

deveria se assemelhar a gestao de empresas privadas, onde ha mais controle e 

preocupagao com as agoes de seus funcionarios. Seria necessario desburocratizar o 

sistema e informatizar suas agoes tecnicas sem esquecer a qualificagao humana dos 

servidores publicos. 

A administragao publica deveria criar setores qualificados com gestores qualificados 

para atuar na parte humana dos orgaos como a Previdencia Social, minimizando 

assim os erros e os desvios de conduta que desmoralizam a classe publica. 

Assim, observa-se que a administragao burocratica que tanto influencia a 

administragao publica, em nada contribui para a eficiencia do servigo publico alem de 

dar argumentos e ferramentas que facilitam as fraudes e a corrupgao em orgaos 

publicos como a Previdencia Social. Sendo necessario uma reestruturagao na forma 

como o servigo publico e administrado e um enfoque maior nos servidores, atraves 

de treinamento, melhores salarios e qualificagao do servigo. 
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Sugere-se que para um aprofundamento maior do tema, que novos estudos sejam 

feitos na area, devido as limitacoes do trabalho. Assim, fica a nossa contribuicao para 

que a sociedade busque alternativas administrativas para Previdencia Social e dessas 

alternativas suja a eficiencia almejada ao servico publico. 
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