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SEÇÃO I 

PERGUNTAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO 

SELECIONADAS PARA SEREM ANALISADAS NA SEGUNDA RODADA 

 

CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

SISTEMAS PARA A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PARA A AQUISIÇÃO 

DE BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 5, DA 

CONVENÇÃO) 

 

1. Sistemas para a contratação de funcionários públicos 

 

a)  Há em seu país normas e/ou outras medidas que estabeleçam sistemas para a contratação de 

funcionários públicos? Em caso afirmativo, descreva, sucintamente, os principais sistemas, 

salientando suas características e princípios, relacione as disposições e documentos em que estejam 

previstos e deles anexe cópia.  

 

Descreva também como os sistemas acima asseguram em seu país a divulgação, eqüidade e 

eficiência. 

 

Com relação ao exposto, refira-se, entre outros aspectos, aos seguintes: 

 

i. Autoridades dirigentes ou administradoras do sistema e mecanismos de controle. 

ii. Acesso ao serviço público por meio do sistema baseado no mérito. 

iii. Divulgação da seleção de servidores públicos, salientando os requisitos para a referida seleção. 

iv. Recursos de impugnação previstos para os sistemas de seleção. 

v. Exceções pertinentes com relação aos aspectos acima. 

 

 

b)  Com relação à pergunta a), mencione os resultados objetivos obtidos, inclusive os dados estatísticos 

disponíveis.1 

 

                                                 
1  Em conformidade com a metodologia aprovada pela Comissão, se procurará fazer com que esses dados se refiram 

aos dois últimos anos, com relação a esta e às demais disposições da Convenção objeto de análise na Segunda 

Rodada, com exceção da relativa aos atos de corrupção de que trata o artigo VI da Convenção, em cujo caso se 

procurará fazer com se refiram aos últimos cinco anos. 
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A) O concurso público no Brasil  

O Brasil conta com um conjunto de disposições relativas às normas de contratação de 

funcionários públicos aplicáveis aos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – e aos entes 

autônomos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

O sistema brasileiro de contratação de funcionários públicos é orientado pelos princípios da 

ampla acessibilidade, legalidade, igualdade, impessoalidade, publicidade, mérito e eficiência.  

A Constituição Federal do Brasil determina em seu artigo 37 que “a administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

O inciso I, do artigo 37, da Constituição Federal consagra o amplo acesso aos cargos, funções e 

empregos públicos2, estabelecendo que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei". 

A ampla acessibilidade garantida pela Constituição assegura oportunidades iguais a todos que queiram 

ingressar no serviço público. 

A Constituição Federal consagra o concurso público como regra para o acesso aos cargos 

públicos, determinando no inciso II, do artigo 37 que "a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 

O Supremo Tribunal Federal é intransigente em relação à exigência constitucional do concurso 

público para a contratação de funcionários no âmbito de toda a Administração Pública, ressalvadas as 

exceções previstas na própria Constituição. Exemplo disso são as várias Súmulas editadas pelo Tribunal e 

julgados recorrentes sobre a matéria3. 

O ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público também ocorre mediante 

aprovação em concurso público. O artigo 78 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que 

dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, estabelece que "O ingresso na Magistratura de 

carreira dar-se-á mediante nomeação, após concurso público de provas e títulos, organizado e realizado 

com a participação do Conselho Secional da Ordem dos Advogados do Brasil." Em disposição semelhante, o 

                                                 
2  O emprego público no Brasil é regido pelas leis trabalhistas e está presente, essencialmente, nas empresas estatais, 

como Petrobrás e Banco do Brasil. Em todas essas instituições, o recrutamento exige prévia aprovação em concurso 

público.   
3  "A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse." (SÚM. 17)  

 "É inconstitucional o veto não-motivado à participação de candidato a concurso público." (SÚM. 684)  

 "É inconstitucional  toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação  em 

concurso  público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente 

investido." (SÚM. 685). 

http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=17.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=684.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=685.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
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artigo 59 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público, 

determina que "O ingresso nos cargos iniciais da carreira dependerá da aprovação prévia em concurso 

público de provas e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, com a participação 

da Ordem dos Advogados do Brasil." 

O concurso público no Brasil é realizado por meio de provas ou de provas e títulos, 

privilegiando o mérito e a capacidade do candidato e instituindo maior profissionalismo na Administração 

Pública. Esse sistema meritocrático leva em consideração a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

imprimindo maior eficiência na seleção dos funcionários. A investidura nos cargos da Magistratura e do 

Ministério Público, por exemplo, ocorrem, por determinação legal, sempre por meio de concurso de provas e 

títulos. 

O concurso público, além de privilegiar o mérito, afasta subjetivismos que geralmente 

permeiam a contratação de funcionários, uma vez que a seleção é feita a partir de critérios objetivos, 

claramente estabelecidos no edital do concurso. 

Em atendimento ao princípio da legalidade, o edital do concurso público só pode fixar 

exigências compatíveis com a Constituição e autorizadas por lei4. As disposições gerais de acesso aos cargos 

públicos no Brasil estão previstas na Constituição, mas lei de cada ente político estabelece os requisitos para 

a investidura em cargo público. Dessa forma, todos os requisitos para investidura no cargo, para a realização 

das provas e os conhecimentos e habilidades exigidos devem estar previstos na Constituição ou em lei 

específica. 

A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores 

públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, prevendo, em seu art. 5º, 

requisitos5 a serem observados por aqueles que pretendem ocupar qualquer cargo público nos três Poderes da 

União. 

Além dos requisitos previstos na Lei nº 8.112/90, é possível que, em atendimento ao princípio 

da eficiência e levando em consideração a natureza e atribuições do cargo, outros requisitos sejam 

estabelecidos pela Constituição ou por lei6. A Constituição Federal estabelece, por exemplo, como requisito 

para ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público o desempenho de, no mínimo, 3 anos de 

atividade jurídica.  

                                                 
4  "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público." (SÚM. 686, STF) 
5  “Art. 5º  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

 I - a nacionalidade brasileira; 

 II - o gozo dos direitos políticos; 

 III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

 IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

 V - a idade mínima de dezoito anos; 

 VI - aptidão física e mental.” 
6  De acordo com inciso I do Artigo 37 da CRFB, somente lei pode estabelecer requisitos para o ingresso no serviço 

público. Esse posicionamento vem sendo consagrado por diversas decisões do Supremo Tribunal Federal. 

http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=686.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G


 4 

Além disso, em observância ao princípio da isonomia, as regras do concurso não podem 

estabelecer qualquer espécie de discriminação ou privilégio entre os candidatos, por motivo de idade7 ou 

sexo, por exemplo, salvo quando, excepcionalmente, a natureza do cargo o exigir.  

Pelo princípio da publicidade, todos os atos do concurso deverão ser públicos e amplamente 

divulgados. A publicidade inicia-se com a divulgação do edital, considerado a lei do concurso por estabelecer 

todas as regras que orientam a seleção dos funcionários, como as atribuições do cargo, os requisitos para 

investidura, o procedimento de inscrição, informações sobre a prova e os recursos, entre outros. A fim de 

garantir a publicidade dos concursos públicos, a Lei nº 8.112/90, em seu artigo 12, § 1º, determina que o 

edital do concurso deve ser publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. 

Além desses tradicionais meios de publicidade, os editais e demais informações sobre concursos públicos no 

Brasil são amplamente divulgados na Internet, na imprensa e por escolas e cursos preparatórios para 

concursos públicos.  

A ampla publicidade dada aos concursos públicos no Brasil tem contribuído para o aumento 

significativo da concorrência dos certames, o que vem provocando o crescimento da relação candidatos por 

vagas nos concursos. Nas carreiras mais disputadas, como carreiras fiscais, de auditoria, jurídicas e policiais, 

essa concorrência chega a números como, por exemplo, 134 candidatos por vaga para o concurso de 

Procurador da Fazenda Nacional, 130,  para  Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 

Região e 98, para Analista de Finanças e Controle. 

B) Sistema para gestão de pessoas do Poder Executivo Federal 

Na Administração Pública Federal, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é o 

órgão responsável por gerir as atividades referentes à contratação de funcionários públicos, condução da 

política de recursos humanos e organização e administração do sistema de gestão de pessoal. Este Ministério 

mantém o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE, sistema informatizado de 

gestão de pessoas do Poder Executivo Federal que controla as informações cadastrais e processa os 

pagamentos dos servidores da Administração Pública Federal. O SIAPE foi instituído pelo Decreto nº 

99.328, de 19 de junho de 1990. 

O sistema processa e controla a folha de pagamento de 504.607 servidores civis da ativa. Além 

desses, o SIAPE também é responsável pelo pagamento de 376.113 servidores aposentados, 331.607 

beneficiários de pensão, 43.236 funcionários celetistas, 25.866 servidores regidos por contratos temporários 

de trabalho, 6.103 médicos residentes e 32.132 servidores do regime militar, o que somados correspondem a 

1.319.664 folhas de pagamento relativas a servidores distribuídos em 238 órgãos dispostos fisicamente em 

várias localidades do território brasileiro. Em termos de recursos financeiros, esse sistema é responsável pela 

                                                 
7  "Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo 

público." (SÚM. 14, STF)  

 "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, 

quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." (SÚM. 683, STF)  

http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=14.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=SUMU&n=&s1=683.NUME.&l=20&u=http://www.stf.gov.br/Jurisprudencia/Jurisp.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=SUMUN&p=1&r=1&f=G
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administração de R$ 52 bilhões anuais. A alimentação e manutenção dos dados necessários ao processamento 

do SIAPE são de responsabilidade de cada órgão, mas o sistema é periodicamente auditado pelos órgãos de 

controle interno e externo a fim de garantir a veracidade e consistência dos dados. 

C) Controle dos concursos públicos 

O concurso público pode ser controlado judicial ou administrativamente. Um dos controles 

realizados em relação aos concursos públicos é aquele promovido pelos próprios candidatos que participam 

do certame. Todos os editais de concurso público prevêem a possibilidade de interposição de recurso 

administrativo pelos candidatos. Os editais prevêem também os prazos e os requisitos para a apresentação 

dos recursos. Por meio de recursos administrativos os candidatos podem contestar qualquer ato ou decisão, 

além de questionar o gabarito de respostas. Interposto o recurso, as autoridades responsáveis são obrigadas a 

respondê-lo no prazo fixado em edital.  

A interposição de recurso administrativo não impede, tampouco condiciona, o recurso à via 

judicial, que pode ser feito em qualquer momento para contestar, de maneira ampla, ato ou decisão tidos 

como ilegal.   

Além disso, o Ministério Público também pode exercer o controle judicial do concurso sempre 

que verificar qualquer indício de ilegalidade. O Poder Judiciário pode determinar a suspensão ou anulação de 

concursos públicos realizados em desacordo com a lei. 

Os órgãos de controle interno e os Tribunais de Contas também exercem controle sobre os 

procedimentos de contratação de funcionários públicos, examinando, conforme determina o artigo 71, inciso 

III, da Constituição Federal, a legalidade de todos os “atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 

excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão”. 

No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União possui procedimento de 

auditoria específico para analisar a forma como os cargos públicos são providos. Cada Estado da Federação 

possui o seu próprio órgão de controle interno e o seu respectivo Tribunal de Contas. 

A Controladoria-Geral da União analisa todos os processos de admissão, e concessão de 

aposentadoria e pensão do Poder Executivo Federal e os encaminha para apreciação e aprovação do Tribunal 

de Contas da União. Os dados constantes da tabela abaixo indicam o quantitativo de processos analisados 

pela CGU ao longo dos exercícios, a partir de 2003, consoante a natureza da concessão: admissão, 

aposentadoria e pensão. 
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Quantitativo de Processos de Admissão, Aposentadoria e Pensão Analisados pela CGU a partir de 2003 

Atos 2003 2004 2005 2006 2007 

Admissão 57.365 68.856 26.818 35.938 49.809 

Aposentadoria 13.372 11.019 13.698 13.018 15.904 

Pensão 9.067 8.072 8.594 9.329 9.843 

TOTAL 79.804 87.947 49.110 58.285 77.563 

 

O Tribunal de Contas da União, nos anos de 2006 e 2007, apreciou 238.793 atos de pessoal, dos 

quais 8.029 tiveram o registro negado em razão de irregularidade. Nestes casos, foi determinado ao órgão de 

origem que adotasse as medidas regularizadoras cabíveis, fazendo cessar todo e qualquer pagamento 

decorrente do ato impugnado. Considerando a remuneração média dos servidores públicos federais do Poder 

Executivo, a economia decorrente da interrupção desses pagamentos alcança a cifra de R$ 424,8 milhões. A 

tabela abaixo demonstra esses dados por ano: 

Atos de pessoal analisados pelo TCU nos anos de 2006 e 2007 

 2006 2007 TOTAL 

Atos de pessoal analisados 127.754 111.039 238.793 

Atos com o registro negado 4.275 3.754 8.029 

Economia estimada R$ 216,2 milhões R$ 208,6 milhões R$ 424,8 milhões 

 

D) Exceções constitucionais ao concurso público 

A prévia aprovação em concurso público é, como regra, condição de ingresso no serviço público 

no Brasil. A própria Constituição Federal, no entanto, em seu artigo 37, inciso II, ressalva dessa regra as 

nomeações para cargos em comissão, declarados por lei de livre nomeação e exoneração. Os cargos de 

provimento em comissão podem ser preenchidos por servidores concursados ou por pessoas sem vínculo 

com a Administração Pública. Todavia, por força do inciso V, do artigo 37, da Constituição, esses cargos 

destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento e são ocupados por servidores 

de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. 
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Com o objetivo de fortalecer a profissionalização e a eficiência do serviço público, o Poder 

Executivo Federal editou o Decreto nº 5.497, de 21 de julho de 2005,  limitando o acesso de pessoas sem 

vínculo com o serviço público aos cargos de confiança. O referido Decreto estabelece os percentuais 

mínimos dos cargos em comissão de Direção e Assessoramento Superiores – DAS que devem ser ocupados 

por servidores de carreira8. Esta norma determina que 75% dos cargos em comissão DAS, níveis 1, 2 e 3 e 

50% dos cargos em comissão DAS, nível 4 sejam ocupados por servidores de carreira. Analisando-se a 

tabela abaixo, percebe-se que apenas 25,6% dos ocupantes dos cargos de confiança do Poder Executivo 

Federal não são servidores de carreira.  

Ocupação dos Cargos em Comissão - Dezembro de 2007 

Nível do 

DAS 

Quantidade 

Total de 

Servidores 

Servidores 

Públicos 

Efetivos9 

Requisitados de 

Outros Órgãos e 

Esferas10 

Sem Vínculo11 Aposentados 

Quant.           % Quant. % Quant. % Quant. % 

DAS - 1 6.836 4.760 69,6 138 2,0 1.709 25,0 229 3,3 

DAS - 2 5.550 3.963 71,4 138 2,5 1.259 22,7 190 3,4 

DAS - 3 3.703 2.533 68,4 196 5,3 832 22,5 142 3,8 

DAS - 4 2.946 1.475 50,1 356 12,1 972 33,0 143 4,9 

DAS - 5 951 424 44,6 167 17,6 316 33,2 44 4,6 

DAS - 6 201 62 30,8 47 23,4 85 42,3 7 3,5 

TOTAL 20.187 13.217 65,6 1.042 5,2 5.173 25,6 755 3,7 

                                                 
8  Art. 1º Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira os seguintes cargos em comissão do Grupo-

Direção e Assessoramento Superiores - DAS da administração pública federal direta, autárquica e fundacional: 

 I - setenta e cinco por cento dos cargos em comissão DAS, níveis 1, 2 e 3; e 

 II - cinqüenta por cento dos cargos em comissão DAS, nível 4. 
9  Servidores Públicos Efetivos da Administração Pública Federal Direta, Autarquias e Fundações. 
10  Requisitados dos Estados, Municípios, Distrito Federal, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, 

Tribunais, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ministério Público da União. 
11  Sem cargo público. 
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Poder Executivo Federal - 2007

508.226

20.159 Cargos Efetivos

Cargos em
Comissão

 

Porcentagem de Ocupação de Cargos em 

Comissão no Poder Executivo - Dezembro/2007

70,7%

25,6%

3,7%

Servidores

Sem vínculo

Outros

 

Recentemente, dando continuidade à política de profissionalização do serviço público, o Senhor 

Presidente da República encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 3.429/2008 que prevê a 

destinação privativa de um grupo de funções comissionadas aos servidores públicos ocupantes de cargo 

efetivo na Administração direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União. De acordo com 

o projeto, 2.496 cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - DAS serão substituídos por 

Funções Comissionadas do Poder Executivo, que só poderão ser ocupadas por servidores de carreira. 

Pretende-se, com essa proposta, restringir o número de cargos em comissão de livre provimento, induzindo a 

profissionalização em áreas essenciais e, consequentemente, aumentando a capacidade técnica do Estado na 
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condução de políticas públicas. 

A Constituição Federal também prevê a possibilidade de contratação sem concurso público de 

pessoal "por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"12. 

Conforme o mandamento constitucional, esse tipo de contratação só é possível em casos excepcionais e 

temporários, já que a regra é a contratação por concurso público. A Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 

estabelece as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público que autorizam a 

contratação de funcionários por tempo determinado, como nos casos de calamidade pública e combate a 

surtos endêmicos, realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística e admissão de 

professor substituto e visitante nas Universidades Federais. A Lei também determina, em seu artigo 4°, os 

prazos máximos de contratação13 para cada um das hipóteses.  

Vale ressaltar que a contratação deverá ser precedida de processo seletivo simplificado, que 

implica em alguns casos a realização de provas, sujeito a ampla divulgação, inclusive por meio do Diário 

Oficial da União. 

Contratação, pelo Poder Executivo Federal, de servidores públicos  

por tempo determinado, em 2006 e 2007 

 

Cargos 2006 2007 

Professores Substitutos 6.742 7.660 

Agentes Credenciados IBGE 1.216 1.458 

Outros Casos 3.520 3.046 

Total de Contratados por Tempo 

Determinado 
11.478 12.164 

 

                                                 
12  Art. 37, IX, CRFB. 
13  A Lei nº 8.745 determina prazos máximos, como por exemplo, de 6 meses para as contrações temporárias nos casos 

de calamidade pública e surtos endêmicos e de 1 ano no caso de realização de recenseamentos e outras pesquisas de 

natureza estatística e admissão de professor substituto e visitante nas Universidades Federais. 
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Poder Executivo Federal - 2007

516221

12164 Servidores
Permanentes

Temporários

 

F) Estatísticas relacionadas a concursos públicos no Brasil14 

Em 2006, ingressaram nas carreiras do Poder Executivo Federal, por meio de concurso público, 22.112 

servidores. Em 2007, o número foi de 11.939 servidores contratados. Os concursos realizados para o 

preenchimento dessas vagas correspondem a 72 diferentes cargos do Poder Executivo Federal. 

Ingressos no Serviço Público Federal - por concurso público – SIAPE 

CARREIRA 2006 2007 TOTAL 

Gestão 344 186 530 

Auditoria 2.191 329 2.520 

Diplomacia 83 179 262 

Jurídica 146 754 900 

Polícia Federal 1.191 709 1.900 

                                                 
14 Informações e estatísticas de pessoal da União constam do Boletim Estatístico de Pessoal, publicado mensalmente, o 

qual traz dados sobre a despesa de pessoal da União, distribuição por órgão e entidade da administração federal, 

número de servidores públicos e distribuição por faixa de remuneração. O Boletim pode ser acessado no seguinte 

endereço eletrônico: 

http://www.servidor.gov.br/publicacao/boletim_estatistico/bol_estatistico_08/Bol141_jan2008.pdf   

 

http://www.servidor.gov.br/publicacao/boletim_estatistico/bol_estatistico_08/Bol141_jan2008.pdf


 11 

Agente Penitenciário Federal 340 10 350 

Policial Rodoviário Federal 839 9 848 

Carreira Administrativa da Polícia Federal 131 0 131 

Plano especial do Departamento Nacional 

de Produção Mineral 
182 55 237 

Pesquisa em Ciência e Tecnologia 479 79 558 

Reforma Agrária 516 187 703 

Fiscalização 1.234 656 1.890 

Previdência, Saúde e Trabalho 2.796 1.009 3.805 

Docente 4.011 1.862 5.873 

Comissão de Valores Mobiliários 106 22 128 

Superintendência de Seguros Privados 6 1 7 

Plano Geral de Cargos do Poder Executivo 1.650 645 2.295 

Carreira Administrativa das Instituições 

Federais de Ensino Superior 
2.000 1.727 3.727 

Grupo-Defesa Aérea e Controle do Tráfego 

Aéreo 
12 22 34 

Ministério do Meio Ambiente 98 362 460 

Ministério da Cultura 214 42 256 

Seguro Social 1.083 1.084 2.167 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 635 39 674 

Fundação Oswaldo Cruz 379 45 424 
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Instituto Nacional de Propriedade Industrial 86 112 198 

Agência Nacional de Águas 26 18 44 

Agências Reguladoras 889 1.510 2.399 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura 

de Transportes 
445 286 731 

TOTAL 22.112 11.939 34.051 

 

Quantitativo de Servidores da União por Poder, 

segundo a situação de vínculo     

              

          

               

Posição - 

Dez/2007   

Poderes da União 

Quantitativo de Servidores da União, 

segundo a sit. de vínculo Total 
  

Ativos Aposentados Inst. Pensão   

Executivo    1.000.498 505.917 438.362 1.944.777   

     Civil ¹   528.420 366.016 246.608 1.141.044   

                - Administração Direta   218.956 211.214 187.921 618.091   

                - Autarquias   206.406 118.579 42.956 367.941   

                - Fundações   103.058 36.223 15.731 155.012   

           Banco Central do Brasil   5.080 3.332 335 8.747   

           Ministério Público da União   8.384 1.481 622 10.487   

           Empresas Públicas ²   19.129 - - 19.129   

           Sociedades de Economia Mista ² 12.714 - - 12.714   

     Militares   426.771 135.088 190.797 752.656   

Legislativo   24.521 7.261 3.733 35.515   

Judiciário   93.341 16.385 6.281 116.007   

      Total    1.118.360 529.563 448.376 2.096.299   

Transf. Intergovernamentais 3   19.401 17.121 21.655 58.177   

              

Fundo Constitucional do Distrito Federal 3  e 

4 
96.860 27.698 8.407 132.965 

  

Elaborado: SRH/MP.             

Fonte: SRH/MP e STN/MF              

1 - Força de trabalho = quantidade de vínculo (-) exercício descentralizado (-) lotação provisória 

(-) cedido (Inclui contrato temporário).     

2 - Recebem recursos de tesouro             

3 - Nº de Empregados de outras esferas de Governo pagos com recursos do 

Ministério da Fazenda, sob supervisão deste.        

4- incluem servidores Civis, Militares e 

contratos temporários.           
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Participação Percentual de Servidores da União por Poder,  

segundo a situação de vínculo     

              

          

               

Posição - 

Dez/2007   

Poderes da União 

Participação Percentual de Servidores da 

União Total 
  

Ativos Aposentados Inst. Pensão   

Executivo    51,4 26,0 22,5 100,0   

     Civil ¹   46,3 32,1 21,6 100,0   

                - Administração Direta   35,4 34,2 30,4 100,0   

                - Autarquias   56,1 32,2 11,7 
100,0   

                - Fundações   66,5 23,4 10,1 100,0   

           Banco Central do Brasil   58,1 38,1 3,8 100,0   

           Ministério Público da União   79,9 14,1 5,9 100,0   

           Empresas Públicas ²   100,0 - - 100,0   

           Sociedades de Economia Mista ² 100,0 - - 100,0   

     Militares   56,7 17,9 25,3 100,0   

Legislativo   69,0 20,4 10,5 100,0   

Judiciário   80,5 14,1 5,4 100,0   

Total    53,3 25,3 21,4 100,0   

Transf. Intergovernamentais 3   33,3 29,4 37,2 100,0   

              

Fundo Constitucional do Distrito Federal 3  e 4 72,8 20,8 6,3 100,0   

Elaborado: SRH/MP.             

Fonte: SRH/MP e STN/MF              

1 - Força de trabalho = quantidade de vínculo (-) exercício descentralizado (-) lotação provisória 

(-) cedido (Inclui contrato temporário).     

2 - Recebem recursos de tesouro (aplicações 

diretas).           

3 - Nº de Empregados de outras esferas de Governo pagos com recursos do 

Ministério da Fazenda, sob supervisão deste.        

4- incluem servidores Civis, Militares e 

contratos temporário.           
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SISTEMAS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS POR PARTE DO ESTADO 

 

a) Há em seu país normas e/ou medidas que estabeleçam sistemas para a aquisição de bens e 

serviços por parte do Estado? Em caso afirmativo, descreva, sucintamente, os principias sistemas, 

salientando suas características, relacione as disposições e documentos em que estejam previstos e deles 

anexe cópia.  

 

Descreva também como os sistemas acima asseguram em seu país a divulgação, eqüidade e eficiência. 

 

Com relação ao acima exposto, refira-se, entre outros aspectos, aos seguintes: 

 

 i. Sistemas de contratação com licitação pública e sem licitação pública. 

 ii. Autoridades dirigentes ou administradoras dos sistemas e mecanismos de controle. 

 iii. Registro de contratantes. 

 iv. Meios eletrônicos e sistemas de informação para a contratação pública. 

 v. Contratos para obras públicas. 

 vi. Definição dos critérios para a seleção de contratantes (por exemplo: preço, qualidade e  

  qualificação técnica). 

 vii. Recursos de impugnação. 

 

b)  Com relação à pergunta a), mencione os resultados objetivos obtidos, inclusive os dados 

estatísticos disponíveis (por exemplo, porcentagem de contratos adjudicados por licitação pública e  

penalidades impostas a contratantes). 
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A) A aquisição de bens e serviços pelo Estado Brasileiro 

 

O sistema jurídico brasileiro conta com um conjunto de normas que dispõe sobre a aquisição de bens e 

serviços pela Administração Pública. 

 

A Constituição Federal do Brasil consagra a obrigatoriedade do procedimento licitatório para a contratação 

de obras, bens e serviços e para as alienações: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(…) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 

e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 

obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

Ademais, a Constituição Brasileira preceitua em seu artigo 22, inciso XXVII, que compete privativamente à 

União legislar sobre “normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, nos termos do art. 173, § 1°, III. 

 

Diante desse quadro, a União editou a Lei n.º 8.666 em 21 de junho de 1993, a fim de regulamentar o artigo 

37, inciso XXI, da CRFB de 1988. Este normativo, de caráter nacional, contém normas gerais de licitação e 

contratos que devem ser observados pelos  

 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos. 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 8.666/93, os princípios básicos norteadores do procedimento de 

licitação no Brasil são: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Alguns desses princípios 

também estão previstos expressamente no caput do artigo 37 da Constituição.  

 

O princípio da legalidade significa que a Administração deve observar o devido processo legal para licitar e 
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contratar obras, bens e serviços, evitando abusos de conduta e desvios de finalidade. O princípio da 

moralidade e o da impessoalidade traduzem a necessidade de a Administração pautar-se por conceitos éticos 

e dispensar o mesmo tratamento a todos os administrados que estejam na mesma situação jurídica. O 

princípio da igualdade implica a obrigação de garantir idênticas condições a todos os concorrentes, sem que 

sejam oferecidas vantagens diferenciadas aos licitantes. 

 

O princípio da moralidade administrativa, reiterado no princípio da probidade administrativa, determina que 

o procedimento licitatório ocorra em conformidade com os padrões éticos e morais.  

 

O princípio da publicidade, ao seu turno, estabelece que a licitação deverá ser amplamente divulgada, com 

vistas a assegurar a competitividade e a igualdade de oportunidades. São exemplos da aplicação do princípio 

da publicidade a exigência de publicação de avisos na imprensa contendo o resumo dos editais, conforme 

artigo 21 da Lei n.º 8.666/93, e a obrigatoriedade de início do procedimento com a realização de audiência 

pública nas hipóteses que envolvam altos valores15, prevista no artigo 39 do referido diploma normativo. 

 

O princípio da probidade administrativa exige que o administrador atue com honestidade em relação aos 

licitantes e à Administração, de modo que sua atividade esteja voltada para a consecução do interesse público 

na seleção da melhor proposta possível. 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no artigo 41 da Lei n.º 8.666/93, impõe 

que as regras fixadas para o procedimento sejam fielmente observadas por todos – administrador e licitantes. 

Com isso, impede-se que os critérios de julgamento sejam alterados no curso da licitação, de modo a 

favorecer ou prejudicar os licitantes. Observe-se, porém, que este princípio não veda totalmente a alteração 

do instrumento convocatório, que poderá ocorrer, em especial, se o edital tiver falhas, devendo-se, nesse 

caso, dar conhecimento da alteração aos licitantes da mesma maneira que se deu ao texto original (art. 21, 

parágrafo 4º, da Lei n.º 8.666/93).  

 

Por fim, tem-se o princípio do julgamento objetivo, o qual impõe sejam descartados os subjetivismos e 

personalismos no julgamento das propostas, em atenção à impessoalidade que deve nortear o procedimento. 

Encontra-se normatizado no caput dos artigos 44 e 45 da Lei n.º 8.666/93. 

 

                                                 
15 “Art. 39.  Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou 

sucessivas for superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" desta Lei, o processo 

licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com a 

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da 

licitação, à qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados”. 

 “Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em 

função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 

 I - para obras e serviços de engenharia: 

 (...) 

 c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);”.    
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A licitação, como procedimento prévio de observância obrigatória em todas as contratações realizadas pelo 

Poder Público, é a regra no sistema brasileiro. A licitação pode ser realizada por meio de uma das cinco 

modalidades previstas no artigo 22 da Lei n.º 8.666/9316: 

 

 “Art. 22.  São modalidades de licitação:  

I - concorrência;  

II - tomada de preços;  

III - convite;  

IV - concurso;  

V - leilão.  

§ 1o  Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 

fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

§ 3o  Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao 

seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 

(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação das propostas. 

 § 4o  Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias. 

§ 5o  Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda 

de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 

19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação”.  

 

A concorrência, a tomada de preços e o convite são as modalidades destinadas à contratação de obras e à 

aquisição de bens e serviços. As faixas de valores para a adoção de cada uma dessas modalidades encontram-

se discriminadas no artigo 23 da  

                                                 
16 A modalidade pregão será apresentada adiante, uma vez que configura modalidade instituída pela Lei 10.520, de 17 

de julho de 2002. 
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Lei n.º 8.666/93 e devem ser rigorosamente observadas, considerando-se, inclusive, a proibição de 

fracionamento dos valores com vistas à adoção de procedimento menos rigoroso do que aquele cabível 

(artigo 23, parágrafo 5º).  

 

Após a fixação da modalidade a ser adotada, é estabelecido pela Administração o tipo de licitação adequado, 

o que influenciará também a elaboração do edital, com os fatores e critérios de julgamento das propostas.  

 

Dispõe, assim, o artigo 45 da Lei n.º 8.666/93 que: 

 

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 

licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 

com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

§ 1o  Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na 

modalidade concurso:  

I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta 

de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço;  

II - a de melhor técnica; 

III - a de técnica e preço. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de 

direito real de uso. 

 

É proibida, igualmente, a adoção de outros tipos de licitação não previstos na Lei n.º 8.666/93, conforme 

expressa o parágrafo 5º do artigo 45.  

 

O processamento e o julgamento da licitação são feitos por uma comissão de licitação, permanente ou 

especial, composta por, no mínimo, 3 (três) membros, dos quais pelo menos 2 (dois) devem necessariamente 

ser servidores públicos qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração 

responsáveis pela licitação (artigo 51 da Lei n.º 8.666/93).  

 

Ademais, a investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, sendo vedada a 

recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente (artigo 51, 

parágrafo 4º). Os membros das Comissões de licitação respondem solidariamente por todos os atos 

praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e 

registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão (artigo 51, parágrafo 3º).  
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Com o objetivo de tornar o procedimento licitatório mais seguro e eficiente, foi implementado o sistema de 

compras eletrônico do Governo Federal, por meio da edição da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 

instituiu o chamado pregão. Trata-se de modalidade licitação realizada na forma de leilão reverso, inclusive 

por meio de instrumentos eletrônicos de interação, criada com o intuito de conferir celeridade à contratação 

de bens e serviços comuns. Esta Lei também configura norma geral, aplicável aos mesmos destinatários da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

O pregão diferencia-se das demais modalidades previstas na Lei nº 8.666/93 por inverter as fases de 

habilitação e apresentação de propostas, realizando primeiramente essa última, e por possibilitar que os 

participantes ofereçam verbalmente outras propostas na sessão pública de julgamento, diferentes daquelas 

apresentadas por escrito, por meio de lances, ofertas sucessivas e em valores progressivamente decrescentes. 

O pregão admite, ademais, a utilização de recursos de tecnologia da informação (artigo 2º, parágrafo 1º, da 

Lei n.º 10.520).  

 

De acordo com o artigo 1º da Lei n.º 10.520, o pregão destina-se unicamente à aquisição de bens e à 

contratação de serviços comuns, considerados “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.   

 

Registre-se que o Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta a referida Lei, exemplifica os 

bens e serviços considerados comuns que podem ser objeto de pregão. Atualmente, cerca de 50 mil tipos de 

produtos e 2,5 mil modalidades de serviços podem ser contratados através de pregão no Governo Federal.  

 

O Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, obriga, em seu art. 4º, o uso do pregão para a aquisição de bens e 

serviços comuns — dando preferência à utilização do pregão eletrônico, via internet —, de modo que a 

escolha de outra modalidade deve ser justificada pelo administrador público. No pregão eletrônico a 

competição do processo licitatório é realizada por meio da internet, mediante cadastro dos interessados, que 

recebem uma chave de acesso e uma senha privativa para poderem realizar os lances. O Decreto nº 5.450/05 

estabelece que: 

 

Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade 

pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica. 

§ 1o  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 

inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

§ 2o  Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso II do art. 24 

da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras integrantes do SISG deverão 

adotar, preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação 

vigente. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24ii
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24ii
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O Brasil é o maior comprador por leilão reverso com o uso de meios eletrônicos do mundo. No ano de 2007, 

o Governo Federal adquiriu R$ 16,5 bilhões por meio da modalidade eletrônica. A participação do pregão 

eletrônico correspondeu a 69,4% do valor das licitações de bens e serviços comuns que alcançaram R$ 23,7 

bilhões no ano de 2007 e envolveu  35.676 processos de compras – 74% do total.  

 

As tabelas abaixo demonstram a participação do pregão eletrônico nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalte-se que o grande crescimento da utilização da modalidade pregão ocorreu após a publicação do 

Decreto N° 5.450/05, que, como visto acima, tornou obrigatório o uso do pregão, dando preferência à forma 

eletrônica, nas aquisições de bens e serviços comuns do Governo Federal.  

 

Depois do pregão eletrônico, a segunda modalidade licitatória, em volume de recursos, em 2007, foi a 

concorrência, com uma participação de quase R$ 4 bilhões - 16,8% das licitações. Na seqüência, tem-se o 

pregão presencial com R$ 2,3 bilhões - 9,9% das aquisições. Juntos, o pregão eletrônico e o presencial 

atingiram R$ 18,8 bilhões de bens e serviços comuns licitados – 79,3% de tudo o que foi adquirido em 2007. 

 

Ademais, em 2007, a economia total do Governo Federal foi de R$ 3,2 bilhões com o uso do pregão 

eletrônico nas aquisições de bens e serviços. O ganho equivale a uma redução de 16,3% obtida na 

contratação de R$ 16,5 bilhões por meio dessa modalidade de compra. Em 2006 a economia foi R$ 1,8 

bilhão, equivalente a 14% dos R$ 11,1 bilhões licitados. 

 

A economia é obtida pela diferença do preço máximo, ou de referência, aceito pela Administração por cada 

produto ou serviço e o que efetivamente foi contratado após a disputa on-line entre os fornecedores. Isso 

porque o pregão eletrônico, por permitir que cada licitante conheça o preço ofertado pelo concorrente e 

apresente novas propostas que supere o lance realizado pelo outro, possibilita à Administração obter preços 

bastante reduzidos. Cerca de 260 mil fornecedores estão cadastrados para fornecer ao Governo Federal.  

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Concorrência 3.613.707.611,74 1.767.682.336,87 1.880.770.134,45 2.680.366.165,86 3.684.180.682,18 3.991.932.604,22

Concorrência Internacional 795.362.256,02 550.439.217,40 1.794.283.815,07 228.053.734,44 40.439.163,47 244.610.544,55

Convite 402.521.799,10 346.230.783,07 408.960.475,79 293.006.530,97 190.705.425,72 232.850.024,31

Tomada de Preços 578.552.737,37 365.152.549,67 491.805.574,58 451.377.633,33 398.653.486,03 455.469.005,93

Concurso 107.500,00 185.300,00 13.000,00 122.000,00 208.000,00 1.353.999,99

Pregão Eletrônico 61.914.372,76 181.961.713,27 498.762.710,01 3.365.064.062,71 11.160.573.246,28 16.501.774.594,22

Pregão Presencial 2.050.851.919,12 1.566.010.965,94 3.571.275.496,93 9.160.969.313,34 4.100.869.197,39 2.345.170.858,11

Total do Período 7.503.018.196,11 4.777.662.866,22 8.645.871.206,83 16.178.959.440,65 19.575.629.201,07 23.773.161.631,33

Modalidades de Compra
Valor de Compra
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Saliente-se que, já no primeiro trimestre de 2008, o Governo Federal economizou R$ 590 milhões com o 

pregão eletrônico, o que representa uma redução de 22% obtida nas contratações dos órgãos da 

Administração Direta, Autarquias e Fundações. A modalidade atingiu nesse período R$ 2 bilhões - 68% do 

valor licitado. Das 5.228 licitações realizadas, 4.537 foram pregões eletrônicos - um percentual de 87%.  

 

As estatísticas a seguir demonstram a economia (diferença entre o valor de referência e o valor cotado) que o 

pregão eletrônico tem gerado para a Administração Pública Federal: 

 

 

Evolução do pregão eletrônico, segundo o número de processos  

e o valor de compra – 2001 a 20071 

 

 

 

Evolução da economia gerada pela utilização de pregão eletrônico,  

em relação ao valor de referência – 2002 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor de Compra

2001 395.358 15.131.958.387,15

2002 372.604 11.452.483.143,16

2003 324.919 9.806.988.999,86

2004 329.071 15.846.598.120,62

2005 319.916 20.718.072.773,33

2006 316.096 27.372.570.662,50

2007 310.567 34.529.816.022,54

Números de 

Processos de 

Compra

Ano Valor Homologado Valor Referência Economia %

2002 70.481.002,66 94.943.071,74 24.462.069,08 25,8%

2003 187.322.543,57 242.390.515,80 55.067.972,23 22,7%

2004 534.019.136.85 776.518.470,44 242.499.333,59 31,2%

2005 3.384.469.520.26 4.677.574.181,85 1.293.104.661,59 27,6%

2006 11.160.573.246,28 12.978.392.249,49 1.817.819.003,21 14,0%

2007¹ 16.501.774.594,22 19.716.071.378,00 3.214.296.783,79 16,3%

¹ No período de Janeiro a Dezembro.
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Evolução das compras, por pregão e demais modalidades, 

 segundo o valor – 2001 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pregão eletrônico tem sido amplamente utilizado também por estados e municípios, onde tem gerado 

economia substancias: 

 

Unidades da Federação que mais compraram por pregão eletrônico,  

segundo o valor de compra – Janeiro a Dezembro de 2007 

 

 

 

 

 

Unidades da Federação Valor de Compra % Acumulado

DF 3.049.673.885,25 18%

PA 2.149.220.285,03 13%

RJ 2.045.491.738,04 12%

AM 1.909.757.604,72 12%

MS 1.299.604.227,28 8%

SP 1.116.457.498,89 7%

PE 586.109.959,51 4%

MG 533.627.973,60 3%

RS 526.995.709,11 3%

Outras 3.284.835.712,78 20%

Total 16.501.774.594,22 -

1,9%

12,5%
17,9% 16,0%

22,5%

44,2%

15,0%
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 23 

B) Contratação de obras públicas 

 

A contratação de obras públicas encontra regulamentação específica na Lei n.º 8.666/93, em especial, na 

Seção III do seu Capítulo I, artigos 7º a 12. A seguir, são relacionados os principais dispositivos que regulam 

a matéria: 

 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e 

aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas 

anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido 

concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também 

autorizado pela Administração. 

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 

exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos 

os seus custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso. 

§ 3o  É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros 

para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos de 

empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos 

da legislação específica. 

§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 

materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não 

correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 

similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos 

casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 

materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e 

discriminado no ato convocatório. 
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§ 6o  A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou 

contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7o  Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins de 

julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações de 

pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo 

pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos 

obrigatoriamente no ato convocatório. 

§ 8o  Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos 

das obras e preços unitários de determinada obra executada. 

§ 9o  O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de 

dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

 

Art. 10.  As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:  

I - execução direta; 

II - execução indireta, nos seguintes regimes:  

a) empreitada por preço global; 

b) empreitada por preço unitário; 

c) (vetado)  

d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

Art. 11.  As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos 

padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrão não 

atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do 

empreendimento.  

 

O artigo 6ª da Lei n.º 8.666/93 define obra como sendo toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta e considera obra de grande vulto aquela cujo valor 

exceda em 25 (vinte e cinco) vezes o valor previsto em seu artigo 23, I, alínea c. Além disso, o dispositivo 

estabelece, em  

 

seus incisos IX e X, as definições do que sejam o projeto básico e o projeto executivo, elementos 

indispensáveis nos procedimentos de licitação de obras públicas.  

 

O artigo 23, I, da Lei n.º 8.666/93 fixa as modalidades de licitação que necessariamente deverão ser adotadas 

de acordo com o valor da obra a ser licitada:  
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I - para obras e serviços de engenharia:  

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);  

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);   

c) concorrência - acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);  

 

Quando o valor estimado da licitação exceder em 100 (cem) vezes o valor previsto no artigo 23, I, alínea c, o 

processo será obrigatoriamente iniciado com uma audiência pública, concedida pela autoridade responsável 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do edital e divulgada 

com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização pelos mesmos meios previstos para a 

publicidade da licitação. Todos os interessados terão acesso e direito a todas as informações pertinentes, bem 

como a se manifestar durante a audiência (artigo 39 da Lei n.º 8.666/93).  

 

Assim, quanto maior o valor da obra, mais rigoroso deve ser o procedimento de licitação quanto ao seu 

formalismo e à publicidade dos atos.  

 

Finalizada a licitação, poderá ser exigida a prestação de garantia no contrato a ser celebrado, desde que tal 

exigência já conste do instrumento convocatório da licitação. A garantia não poderá exceder a 5% do valor 

do contrato, salvo quando se tratar de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis demonstrados por meio de parecer tecnicamente 

aprovado pela autoridade competente, hipótese em que pode ser elevada a até 10% do valor do contrato.  

 

 

Totais anuais gastos pelo Governo Federal com Obras e Instalações 

 

 Investimentos – Obras e Instalações 

2005 R$ 3.379.643.188,74 

2006 R$ 4.710.450.728,69 

2007 R$ 6,305.170.628,16 

2008 (Até Março) R$ 1.187.591.157,89 

Fonte: Portal da Transparência - CGU 

 

 

C) Hipóteses de contratação direta 

 

Embora a licitação seja a regra na contratação de obras, bens e serviços no Brasil, a Lei n.º 8.666/93 prevê, 

em seus artigos 24 e 25, hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação é 

permitida em situações em que, em tese, o procedimento licitatório poderia ser realizado, mas que, em razão 

das particularidades dos casos, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. A licitação é inexigível quando a 

realização do procedimento licitatório é inviável.  
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As hipóteses de dispensa de licitação estão taxativamente previstas na Lei de Licitações, em seu artigo 24. 

Ou seja, as situações em que a licitação é dispensada estão todas previstas em lei, não podendo a 

Administração ampliá-las.  

 

As hipóteses de dispensa de licitação, previstas no artigo 24, são as seguintes: 

 

“I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite 

previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos 

previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;   

 

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 

urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer 

a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 

particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 

ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos;  

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, 

não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, 

todas as condições preestabelecidas; 

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços 

ou normalizar o abastecimento; 

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente 

superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os 

fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo 

único do art. 48 desta Lei e, persistindo a situação, será admitida a adjudicação 

direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de 

preços, ou dos serviços;  

VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens 

produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a 
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Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data 

anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o 

praticado no mercado;  

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos 

casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de 

Defesa Nacional; 

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 

precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização 

condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 

mercado, segundo avaliação prévia;  

XI - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 

conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação 

da licitação anterior e aceitas  

as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 

devidamente corrigido;  

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 

necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas 

diretamente com base no preço do dia;  

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 

estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de 

instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 

inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;  

XIV - para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional 

específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem 

manifestamente vantajosas para o Poder Público;    

XV - para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de 

autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do 

órgão ou entidade.  

XVI - para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da 

administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços 

de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades 

que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico;  

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 

estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 

garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 

condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;  

XVIII - nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, 

embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em 
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estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes  

de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, 

quando a exigüidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os 

propósitos das operações e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na 

alínea "a" do inciso II do art. 23 desta Lei:  

XIX - para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de 

materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a 

padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e 

terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto;  

XX - na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins 

lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da Administração 

Pública, para a prestação  

de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado.  

XXI - Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa científica e 

tecnológica com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras 

instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim 

específico.  

XXII - na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás 

natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da 

legislação específica;  

XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia 

mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, 

prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível 

com o praticado no mercado.  

XXIV - para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 

organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, 

para atividades contempladas no contrato de gestão.  

XXV - na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou 

por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento 

de direito de uso ou de exploração de criação protegida.  

XXVI – na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com 

entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de 

forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em 

convênio de cooperação.  

XXVII - na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva 

de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por 
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pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de 

materiais recicláveis, com  

o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 

pública.  

XXVIII – para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 

que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, 

mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do 

órgão”.  

 

As hipóteses legais de inexigibilidade, por sua vez, estão previstas no artigo 25 da Lei n.º 8.666/93, mas 

possuem caráter exemplificativo, já que a realização do procedimento licitatório pode se mostrar inviável em 

outras situações. Assim, são hipóteses legais de inexigibilidade:  

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 

através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 

ou pela opinião pública. 

 

De acordo com o caput do artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, os casos de dispensa e de inexigibilidade previstos 

na Lei deverão ser justificados. Além disso, nos termos do artigo 11, inciso VI da Lei Complementar n.º 73, 

de 10 de fevereiro de 1993, é imprescindível o exame prévio e conclusivo dos textos dos editais de licitação, 

dos respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem publicados e celebrados, bem como os atos 

pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou decidir a dispensa de licitação pelos órgãos jurídicos de 

cada entidade. 

 

As tabelas abaixo apresentam estatísticas referentes aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação no 

Governo Federal:  
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Valor de Compras por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação x Valor Total de Compras - 

2004 a 2008¹
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 Valor das Compras por Dispensa e Inexigibilidade de Licitação x Total das Compras - 2004 a 

2008¹ 
  

  
Dispensa de 

Licitação 

Inexigibilidade de 

Licitação 
Total das Compras   

2004 3.920.495.086,36 2.766.882.268,40 15.846.598.120,62   

2005 4.265.095.687,27 5.168.904.188,11 20.718.072.773,33   

2006 3.824.648.129,88 4.100.332.937,87 27.372.570.662,50   

2007 5.702.393.553,08 4.963.488.538,59 34.529.816.022,54   

2008¹ 737.567.999,60 701.723.713,83 4.493.076.574,64   

¹ Janeiro a Março         
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D) Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e ComprasNet 

 

No Brasil, a administração de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações 

administrativas, licitações e contratos está organizada sob a forma de um sistema, chamado de Sistema de 

Serviços Gerais - SISG, que possui como órgão central normativo o Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão - MPOG.  

 

O Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, que criou o SISG, em seu artigo 7º, também instituiu o Sistema 

Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, "auxiliar do SISG, destinado a sua informatização e 

operacionalização, com a finalidade de integrar e dotar os órgãos da administração direta, autárquica e 

fundacional de instrumento de modernização, em todos os níveis, em especial: I - o catálogo unificado de 

materiais e serviços; II - o cadastramento unificado de fornecedores; III - o registro de preços de bens e 

serviços." 

 

Esse sistema está conectado à Internet por meio do Portal de Compras do Governo Federal, o ComprasNet, 

o qual constitui um sistema "on-line" de acesso a alguns serviços do SIASG. O ComprasNet foi instituído 

pelo MPOG, para disponibilizar, à sociedade, informações referentes às licitações e contratações promovidas 

pelo Governo Federal, bem como permitir a realização de processos eletrônicos de aquisição. 

 

No endereço www.comprasnet.gov.br, podem ser facilmente consultados os avisos de licitação, as 

contratações realizadas, a execução de processos de aquisição pela modalidade de pregão e outras 

informações relativas a negociações realizadas pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional.  

 

O ComprasNet disponibiliza, também, a legislação vigente que regula o processo de serviços gerais e de 

contratação, além de diversas publicações relativas ao assunto. No Portal, os fornecedores podem ter acesso 

a diversos serviços, como o pedido de inscrição no cadastro de fornecedores do Governo Federal, a obtenção 

de editais, a participação em processos eletrônicos de aquisição de bens e contratação de serviços e entre 

outros. 

 

Além do ComprasNet, muitas informações do SIASG são divulgadas nas Páginas de Transparência Pública17 

dos órgãos e entidades do governo federal, que foram criadas para dar maior transparência a dados e 

informações sobre a execução orçamentária e financeira da União.  

 

A partir de dados oriundos do SIASG, são divulgadas nessas Páginas, por exemplo, informações sobre 

licitações em andamento, licitações e contratações realizadas, nome dos contratados, objeto do contrato, 

valor do contrato, período de vigência do contrato, modalidade de licitação empregada. 

                                                 
17  As Páginas de Transparência Pública foram criadas pelo Decreto nº 5.482, de 30 de junho de 2005. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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E) Registro de Contratados 

 

O Poder Executivo Federal mantém o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 

instituído pelo Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001. A habilitação dos fornecedores em licitação, 

dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos pertinentes à aquisição de bens e serviços, inclusive 

de obras e publicidade, e a alienação e locação pode ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição 

cadastral no SICAF.  

 

O SICAF contém os registros dos interessados diante da habilitação jurídica, a regularidade fiscal e 

qualificação econômico-financeira, bem como das sanções aplicadas pela Administração Pública relativas ao 

impedimento para contratar com o Poder Público. O registro de fornecedor no SICAF tem vigência de um 

ano, ressalvado o prazo de validade da documentação apresentada para fins de atualização no Sistema, a qual 

deve ser reapresentada, periodicamente, à vista de norma específica, objetivando sua regularidade cadastral. 

 

O SICAF é um módulo informatizado, integrante do SIASG, de operação on-line, que o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, desenvolveu visando a desburocratizar e facilitar o cadastramento dos 

fornecedores do Governo Federal. 

 

Esse sistema tem como finalidade cadastrar e habilitar parcialmente pessoas físicas ou jurídicas interessadas 

em participar de licitações realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública integrantes do SISG, 

bem como, acompanhar o desempenho dos fornecedores cadastrados e ampliar as opções de compra do 

Governo Federal. 

 

O SICAF também apresenta vários benefícios para os fornecedores, como, por exemplo, cadastramento 

único na Administração Pública Federal, desburocratização do processo de cadastramento, redução dos 

custos de manutenção do cadastro da empresa junto aos órgãos e entidades do Governo Federal, maior 

transparência e oportunidade de participação em processos licitatórios. 

 

Os dados dos gráficos abaixo demonstram a evolução do número de fornecedores cadastrados: 
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Total de fornecedores cadastrados e recadastrados no SIASG, por ano 

 

´ 

Número de fornecedores cadastrados no SIASG 

por unidade da Federação - 2007 

 

 

 

 

UF AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA 

Quantidade 1.963 2.604 6.622 1.639 12.470 9.304 16.211 5.586 10.424 6.209 25.566 7.323 10.634 8.171 

UF PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO TOTAL 

Quantidade 5.804 11.820 3.424 17.234 34.009 5.014 3.672 1.976 27.651 10.673 2.568 35.883 2.453 286.907 
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F) Aplicação de penalidades em licitações e contratos administrativos 

 

A Lei n.º 8.666/93 prevê as hipóteses de inexecução dos contratos administrativos que ensejam a sua 

rescisão, bem como as sanções administrativas aplicáveis. 

 

A inexecução do contrato pode ser total ou parcial, e os motivos para a sua rescisão são enumerados no 

artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, podendo decorrer de responsabilidade do contratado, de questões de interesse 

público ou de casos fortuitos ou de força maior. Em todos os casos, porém, a rescisão deve ser formalmente 

motivada nos autos do processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.  

 

A rescisão poderá ser: determinada por ato unilateral e escrito da Administração, em algumas das hipóteses 

do artigo 78 acima referido; amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou determinada por decisão judicial (artigo 79 da Lei n.º 8.666/93).  

 

Quando ocorrer por determinação da Administração nas hipóteses taxativamente elencadas na lei, a rescisão 

acarretará as seguintes medidas, independentes das demais sanções também previstas na lei (artigo 80 da Lei 

n.º 8.666/93):  

 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do 

inciso V do art. 58 desta Lei; 

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração. 

 

As sanções administrativas estão previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93:  

 

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado.  

§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
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desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

§ 1o  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3o  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão 

também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos 

regidos por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Ressalte-se que as sanções previstas nos artigos 80, 86, 87 e 88 da Lei n.º 8.666/93 são sanções legais 

extracontratuais, o que significa que poderão ser impostas ao particular ainda que não previstas no contrato.  
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A imposição de sanções administrativas aos licitantes e contratantes compete primeiramente ao órgão ou 

entidade contratante. Nesse mister, assume especial relevo a  figura do fiscal do contrato administrativo.  

Mas as penalidades podem ser impostas também na via administrativa pelos Tribunais de Contas e órgãos de 

controle interno.  

 

Exemplos recentes de atuação da CGU nesse sentido incluem as declarações de inidoneidade das empresas 

Gautama e Planam para contratar com a Administração Pública federal, tendo em vista a prática de atos de 

corrupção e fraude, dentre outros. A empresa Gautama atuava desviando recursos públicos federais por meio 

de fraudes em licitações de obras do governo, com atuação nos Estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Maranhão, São Paulo e no Distrito Federal. Os responsáveis pela 

empresa Gautama foram presos no âmbito da Operação Navalha realizada em 2007 pela Polícia Federal, com 

o apoio da CGU. A empresa Planam, por sua vez, foi objeto da Operação Sanguessuga da Polícia Federal, 

realizada em 2006, em que desbaratou uma organização criminosa que fraudava a aquisição de ambulâncias 

em municípios de diversos Estados brasileiros.  

 

A declaração de inidoneidade aplicada a essas empresas, com base nos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, 

resultou de apuração realizada pela CGU, na qual se constatou a prática de irregularidades empresas em 

licitações ou na execução de contratos administrativos pelas empresas. 

 

As sanções aplicadas pela Administração Pública relativas ao impedimento para contratar com o Poder 

Público são registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  

 

Essas punições de suspensão a fornecedores no SICAF, totalizam em 1.218, no ano de 2007, relativas às 

seguintes ocorrências: 

 

– 884 suspensões para participar de licitações, dispensas, inexigibilidades e para celebrar contratos com a 

Administração Pública;   

– 36 desativações de cadastros por entrega de documentação inidônea, levando à suspensão de participação 

em licitações, dispensas, inexigibilidades; 

– 6 suspensões por decisão judicial; 

– 185 bloqueios temporários de empresa no cadastro de fornecedores; e  

– 107 empresas declaradas inadimplentes. 
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O Tribunal de Contas da União – TCU, de acordo com a sua Lei Orgânica (Lei n.º 8.443/92), pode aplicar 

aos administradores e responsáveis de empresas, caso sejam constatadas irregularidades, as seguintes 

sanções: 

 Multa, com caráter indenizatório, de até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao 

erário; 

 Multa, com caráter punitivo, de valor atualizado periodicamente por portaria da Presidência do 

Tribunal; 

 Inabilitação do responsável, por um período que pode variar de cinco a oito anos, para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal; e, 

 Declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na 

Administração Pública Federal, no caso de comprovada fraude em licitação. 

 

Portanto, além da Administração Pública, o Tribunal de Contas da União também pode aplicar penalidades a 

empresas que atuam de forma irregular em processos licitatórios ou na execução de contratos. O TCU 

publica em seu site www.tcu.gov.br18 e no Diário Oficial da União, a relação dos licitantes declarados por ele 

inabilitados e inidôneos para contratar com a Administração Pública Federal. A lista não inclui os nomes dos 

responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios e aqueles cujas apreciações estejam 

suspensas em razão da interposição de algum recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial neste 

sentido. Atualmente, 37 empresas foram declaradas inidôneas pelo TCU para participar de licitações e 162 

pessoas foram declaradas inabilitadas para o exercício da função pública em virtude de irregularidades 

verificadas nas contas de órgãos e entidades por elas geridos. 

 

Importante ressaltar que em caso de indícios de irregularidades ou fraudes em licitações, o TCU tem 

competência para suspender ou revogar o procedimento licitatório. 

 

Neste sentido, o quadro abaixo apresenta as estatísticas do Tribunal de Contas da União em relação às 

sanções e processos licitatórios suspensos ou interrompidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,518475&_dad=portal&_schema=PORTAL.  

http://www.tcu.gov.br/
http://www2.tcu.gov.br/portal/page?_pageid=33,518475&_dad=portal&_schema=PORTAL
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SANÇÕES E PROCESSOS LICITATÓRIOS  

SUSPENSOS OU INTERROMPIDOS PELO TCU 

 

 2006 2005 

Responsáveis condenados em 

débito e/ou multados 1.732 1.484 

Valor das condenações 502 milhões 362 milhões 

Processos encaminhados ao 

Ministério Público da União para 

ajuizamento de ações civis e 

penais cabíveis 
953 754 

Responsáveis inabilitados para o 

exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança na 

Administração Pública Federal 
13 21 

Empresas declaradas inidôneas 

para participar de licitações na 

Administração Pública Federal 
23 12 

Licitações e contratos suspensos 

cautelarmente 78 47 

Licitações e contratos com 

determinação para anulação, 

suspensão ou ajustes 
44 39 

 

Do mesmo modo, os estados e municípios também podem aplicar penalidades a empresas fornecedoras da 

Administração e manter registros das sanções impostas. Os portais eletrônicos de compras do município de 

Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), do estado de Sergipe 

(http://www.comprasnet.se.gov.br/publico/) e do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, também 

publicam na internet uma lista de fornecedores penalizados, no qual se pode acessar, inclusive, detalhes 

sobre o histórico das penalizações.  

 

Ademais, além das sanções administrativas, a Lei n.º 8.666/93 tipifica criminalmente algumas condutas 

relacionadas ao procedimento licitatório e aos contratos administrativos, cuja ação penal será pública 

incondicionada, cabendo ao Ministério Público a sua promoção.  

G) Capacitação e treinamento 

 

O Governo Brasileiro tem investido intensamente na capacitação e treinamento dos funcionários 

responsáveis pela licitação e contratação de obras, bens e serviços. Todos os órgãos e entidades realizam 

cursos periódicos sobre a matéria. 

 

http://www.e-compras.curitiba.pr.gov.br/
http://www.comprasnet.se.gov.br/publico/
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Por meio da Escola Virtual de Formação de Pregoeiros do Governo Federal, por exemplo, foram capacitados, 

em 2007, 4.591 servidores, de todas as regiões do país, na utilização do pregão eletrônico. Além desses, 

1.540 servidores também receberam treinamento sobre outros módulos do sistema de compras públicas. O 

curso é gratuito e aborda conhecimentos sobre a legislação e as principais funcionalidades do sistema de 

pregão eletrônico, tornando os participantes aptos a conduzir e executar com segurança e rapidez os 

procedimentos previstos no processo de licitação. Podem participar servidores que atuam na área de compras 

eletrônicas nas Unidades de Administração de Serviços Gerais (UASG) do Governo Federal e também nos 

406 órgãos estaduais e municipais que já aderiram ao Sistema ComprasNet para uso do pregão eletrônico. 

 

Também se destaca na promoção de cursos e capacitação a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP), que é uma fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e que 

tem como missão desenvolver competências de servidores para aumentar a capacidade do governo na gestão 

das políticas públicas.  

 

A tabela abaixo mostra os principais cursos com o número de participantes nos dois últimos anos e a 

previsão para o ano de 2008. 

 

Outra iniciativa de capacitação de servidores públicos no tema de licitações é desenvolvida pela 

Controladoria-Geral da União no âmbito do Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, o qual visa a 

melhorar a gestão, principalmente nos municípios brasileiros, e orientar os agentes públicos sobre a correta 

aplicação de recursos públicos. Por meio dessa iniciativa, foram treinados 1.287 servidores municipais sobre 

o tema licitações e contratos. Na ação de educação à distância, o número foi de 173 servidores treinados no 

curso de licitações em 2007.   

 

 

                                                 
19 Curso a distância. 
20 Idem. 

CURSOS 

2006 2007 2008 (Previsão) 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

A legislação de pessoal e o SIAPE como 

instrumento de gestão 
- - 4 109 3 60 

Elaboração de editais para aquisições no 

setor público 
25 613 20 413 19 380 

Formação de pregoeiros: pregão 

eletrônico 
48 1033 20 426 22 440 

Gestão de contratos de serviços 11 243 19 455 12 240 

Gestão de contratos de suprimentos 4 72 6 119 9 180 

Registro de preços 22 479 8 187 7 140 

Sistemas eletrônicos de compras 20 458 5 86 5 100 

Ética e serviço público19 3 2.101 4 2.298 5 2.780 

Legislação aplicada à logística de 

suprimentos - Lei 8.666/9320 
3 953 4 2.252 3 1.560 
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G) Controle e impugnação 

 

G.1) Controle realizado pela Administração Pública  

 

Estabelecem os artigos 49 e 59 da Lei n.º 8.666/93 os requisitos para a revogação e para a anulação da 

licitação:  

 

Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta 

Lei. 

§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o 

disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei. 

§ 3o  No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 4o  O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento 

de dispensa e de inexigibilidade de licitação.  

 

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente 

impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o 

contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e 

por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

 

Além da própria Administração Pública, também a Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da 

União (artigo 113 da Lei n.º 8.666/93) realizam o controle dos procedimentos licitatórios e contratos 

administrativos. 

 

G.2) Controle realizado pelos licitantes 

 

O artigo 109 da Lei n.º 8.666 preceitua serem 3 (três) os recursos cabíveis no procedimento licitatório e 
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durante a execução dos contratos administrativos:  

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei;   

 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário 

Estadual ou Municipal, conforme o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

 

A interposição de recursos deve ser comunicada aos demais licitantes, sendo-lhes assegurado o direito de 

impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, dado o interesse que possuem na decisão a ser tomada pela 

Administração.  

 

Para o licitante, a faculdade de impugnar o edital da licitação terá prazo menor de acordo com o artigo 41, 

parágrafo 2º, da Lei n.º 8.666/93: até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação 

em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão.  

 

Registre-se que o parágrafo 3º do mesmo artigo 41 da Lei nº 8.666/93 assegura ao licitante que impugnar o 

edital a sua participação no certame até a decisão final da impugnação, como forma de evitar qualquer tipo 

de represália.  

 

Na modalidade de pregão, o cabimento de recurso contra o julgamento das propostas é previsto no inciso 

XVIII do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02:  

 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 
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(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

  

Saliente-se que, ao pregão, são aplicadas, subsidiariamente, também as regras da Lei n.º 8.666/93 (artigo 9º 

da Lei n.º 10.520/02).  

 

G.3) Controle realizado pelo cidadão 

 

Na hipótese de irregularidades no instrumento convocatório, prevê o artigo 41, parágrafo 1º, da Lei n.º 

8.666/93, que qualquer cidadão é parte legítima para impugná-lo no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Tal faculdade decorre do direito de petição, garantia 

fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da CRFB/88.  

 

Outro mecanismo na via administrativa para correção de irregularidades é a representação ao respectivo 

Tribunal de Contas, na forma do artigo 113, da Lei n.º 8.666/93, que prevê o controle das despesas 

decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por aquela lei. 

 

Além disso, pode o cidadão também ajuizar ação popular com base no artigo 5º, inciso LXXIII, da CRFB/88, 

no intuito de anular instrumento convocatório ou contrato administrativo que sejam lesivos ao patrimônio 

público.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

SISTEMAS PARA PROTEGER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIDADÃOS PARTICULARES QUE 

DENUNCIEM DE BOA-FÉ ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 8, DA 

CONVENÇÃO) 

a)  Há em seu país normas e/ou outras medidas que estabeleçam sistemas para proteger  funcionários 

públicos e cidadãos particulares que denunciem de boa-fé atos de corrupção, inclusive a proteção da sua  

identidade? Em caso afirmativo, descreva sucintamente esses sistemas, relacione as disposições e 

documentos em que estejam previstos e deles anexe cópia.  

Com relação ao acima exposto, refira-se, entre outros aspectos, aos seguintes: 

i. Mecanismos de denúncia (por exemplo, denúncia anônima e denúncia com proteção de  

  identidade). 

 ii. Mecanismos de denúncia de ameaças ou represálias. 

 iii. Mecanismos de proteção de testemunhas. 

b) Com relação à pergunta a), mencione os resultados objetivos obtidos, inclusive os dados estatísticos 

disponíveis. 

c)  Caso não existam as normas e/ou medidas acima referidas, descreva sucintamente como considerou 

seu país dar aplicabilidade, em seu sistema institucional, a medidas destinadas a criar, manter e 

fortalecer sistemas de proteção dos funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciem de boa-

fé atos de corrupção, de acordo com o disposto no parágrafo 8 do artigo III da Convenção. 
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A) Normas e medidas de proteção a funcionários públicos e cidadãos denunciantes de boa-fé de atos de 

corrupção 

Há, no sistema brasileiro, diversas normas e medidas que protegem funcionários públicos e cidadãos que 

denunciam de boa-fé atos de corrupção.  

 

Em relação aos funcionários públicos, o inciso IV, do artigo 116 da Lei 8.112, de 11 de Dezembro de 1990, 

estabelece ser dever do servidor “cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais” e o 

inciso VI do referido artigo também estabelece ser dever do servidor “levar ao conhecimento da autoridade 

superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo”, sob pena de sofrer sanções disciplinares.  

  

A principal medida de proteção assegurada aos funcionários públicos para que possam, com segurança, se 

recusar a obedecer a ordens ilegais de suas chefias e denunciar ilícitos que tenham conhecimento é a 

estabilidade no cargo público.  

 

A estabilidade no serviço público decorre da Constituição Federal que estabelece em seu artigo 41 que: 

Art. 41 – São estáveis após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódico de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o 

eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à 

indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade em remuneração 

proporcional ao tempo de serviço. 

§ 3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 

disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 

aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 

desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

A estabilidade constitui-se, portanto, no direito de permanência no serviço público outorgado ao servidor que 

tenha sido aprovado em estágio probatório, ao término de três anos de efetivo exercício. Para o servidor 

público, a estabilidade representa a segurança de saber que a perda do cargo somente poderá ocorrer em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo no qual lhe seja assegurada 

a ampla defesa e o contraditório.  
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Observa-se, portanto, que, no Brasil, o funcionário público que se recusa a cumprir ordem manifestamente 

ilegal e denuncia, de boa-fé, ilícito de que tenha conhecimento, não pode ser demitido, removido ou sofrer 

qualquer tipo de retaliação ou punição. A estabilidade no emprego encoraja o funcionário a agir de forma 

honrosa e a denunciar fatos irregulares e o protege de perseguições e medidas prejudiciais no trabalho. 

 

Abaixo é apresentada jurisprudência que ilustra a impossibilidade, no sistema brasileiro, de utilização da 

remoção como forma de punir ou prejudicar o funcionário público. 

 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 

REMOÇÃO "EX OFFICIO". DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROPÓSITO 

PUNITIVO. 1. "Constitui abuso de poder a remoção de servidor público no sentido de solucionar 

controvérsias de ordem pessoal ou com propósito punitivo, ou seja, sem justificativa das razões de ordem 

pública para a providência." 2. É inquestionável o direito de a Administração, no interesse do serviço 

público, promover a remoção, de ofício, deslocando o servidor no âmbito do mesmo quadro, ainda que com 

mudança de sede, nos termos do art. 36, I, da Lei n. 8.112/90. Não obstante, ainda que se situe no âmbito da 

discricionariedade administrativa, os motivos determinantes para o ato de remoção de ofício, no interesse da 

Administração, podem ser analisados pelo Poder Judiciário. 3. Neste caso concreto, houve processo 

administrativo disciplinar anterior que culminou com a aplicação da pena de advertência ao Impetrante. No 

entanto, apesar da alegação da Autoridade impetrada de que o ato de remoção nada teve a ver com a 

transgressão disciplinar, visando tão-somente o interesse público, em razão do clima de animosidade e baixa 

produção observados no local de trabalho, não se tem notícia, nestes autos, de processo administrativo 

precedente, com oportunidade de ampla defesa e contraditório. Assim sendo, antes de atender o interesse 

público, a remoção determinada, de São Luís/MA para Brasília/DF, configurou verdadeira sanção ao 

servidor, sem amparo legal, o que traria reflexos importantes em sua vida pessoal e familiar. 4. Apelação e 

remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (TRF 1ª Região. Primeira Turma. AMS - Apelação em 

Mandado de Segurança:  200134000240919). 

 

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE AGENTE DA POLÍCIA 

FEDERAL - REVOGAÇÃO DE ATO DEFERITÓRIO SEM MOTIVAÇÃO EXPLÍCITA - ALEGADA 

PERSEGUIÇÃO DECORRENTE DE ATUAÇÃO FUNCIONAL - DISCRICIONARIEDADE 

ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA - ART. 36, I, DA LEI N. 8.112/90 - INCISO VIII DO ART. 

50 DA LEI N. 9.784/99 - SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme preceitua o art. 36, inciso II, da Lei n. 

8112/90, o servidor público pode ser removido a pedido, a critério da Administração. 2. Concedido 

administrativamente o pleito de remoção, sob argumento de interesse e conveniência do serviço (fl. 33), se 

ocorre a edição de ato administrativo que importe em sua revogação, é de se observar o disposto no inciso 

VIII do art. 50 da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, no sentido de que deve ser explícita, clara e congruente a motivação necessária à anulação do ato 
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que deferiu ao impetrante a remoção pleiteada. 3. Ausente a explicitação dos motivos de conveniência e 

oportunidade que levaram a autoridade administrativa a revogar a remoção já deferida, merece ser mantida a 

sentença monocrática. 4. Precedente: REOMS 2002.34.00.013681-3/DF, Relatora: Des. Federal NEUZA 

MARIA ALVES DA SILVA, 2ª Turma, DJ 16/11/2005 p. 71. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas. 

(TRF 1ª Região. Primeira Turma. AMS - Apelação em Mandado de Segurança:  200234000314655). 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇAO EX OFFICIO. POLICIAL RODOVIÁRIO 

FEDERAL. NECESSIDADE MOTIVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 

1. O ato administrativo que remove ex officio policial rodoviário federal deve ser motivado. Precedentes 

deste Tribunal. 2. A remoção não pode ser utilizada como punição cautelar para o servidor que está sendo 

processado administrativamente constituindo-se em desvio de finalidade do ato administrativo. 3. Remessa 

oficial não provida. (TRF 1ª Região. REOMS - Remessa ex offício em Mandado de Segurança:  

200001000327606). 

 

Além disso, como forma de proteger a identidade, os nomes dos denunciantes que apresentam denúncias à 

Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas da União são mantidos em sigilo. O artigo 55 da Lei 

nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), dispõe que, para resguardo 

dos direitos e garantias individuais, dar-se-á tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até a decisão 

definitiva sobre a matéria. Do mesmo modo, na Controladoria-Geral da União, a identidade do denunciante é 

preservada sempre que solicitado pelo particular.  

 

Ademais, os órgãos de controle recebem e apuram também denúncias recebidas sem identificação. Conforme 

entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, as denúncias anônimas podem servir, no sistema 

brasileiro, como elemento de informação a subsidiar a apuração de irregularidades pelos órgãos de 

investigação. O Ministério Público Federal, por exemplo, apurou, somente no ano de 2007, 167 denúncias 

sem identificação. A tabela abaixo apresenta a quantidade e o percentual de denúncias anônimas recebidas e 

apuradas pela CGU: 

 

 Classificação das denúncias encaminhadas à CGU  

no período de 2006 até março de 2008: 

 

CLASSIFICAÇÃO DA DENÚNCIA QUANTIDADE % 

Anônimas 2181 24,06 

Identificadas 6893 75,94 

TOTAL 9077 100,00 
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As denúncias sobre corrupção também podem ser feitas, no Brasil, por meio de "disque-denúncias", 

disponibilizados por diversos órgãos em todo o país. A seguir, são apresentados exemplos de canais diretos 

de recebimento de denúncias, anônimas ou identificadas, alguns deles específicos para atos de corrupção: 

 

Local Telefone Comentários  

Assembléia Legislativa 

Do Rio De Janeiro 

0800-255108 A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada pela 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro criou um telefone 

para receber denúncias sobre casos de corrupção envolvendo 

fiscais da Fazenda do Rio.  O disque-corrupção recebe 

denúncias anônimas ou identificadas. Apenas os integrantes da 

CPI terão acesso ao conteúdo das informações denunciadas.  

 

Goiânia  0800 646 88 66 Ação que faz parte do Movimento Goiano de Combate à 

Corrupção Eleitoral. Qualquer pessoa pode denunciar, por 

meio do disque-denúncia, atos de corrupção de candidatos, 

como por exemplo, promessa de emprego, pagamento de 

campanha com dinheiro público ou presentes em troca de 

votos. A ligação é gratuita e anônima. O projeto é da Ordem 

dos Advogados do Brasil de Goiás (OAB-GO), em parceria 

com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e 

Universidade Católica de Goiás (UCG). 

 

Paraíba 127 O Disque-denúncia de combate à corrupção é uma ação na 

Paraíba que visa a estimular a população a fiscalizar as contas 

do Estado e das prefeituras e a apontar indícios de desvio de 

dinheiro público. A iniciativa é liderada pelo Ministério 

Público Federal da Paraíba. O Focco (Fórum Paraibano de 

Combate à Corrupção), criou o disque-denúncia no Estado 

para receber informações sobre desvio de dinheiro público ou 

outras irregularidades que caracterizem corrupção.  

 

Polícia de Minas Gerais 0800 283 9191 Disque Corrupção, voltado para receber denúncia sobre 

corrupção.  
 

Rio Grande Do Norte 127 A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte 

(OAB-RN) em parceria com o Movimento Articulado de 

Combate à Corrupção (Marco) criou o disque-denúncia para 

ampliar a participação da sociedade no combate à corrupção. 

As chamadas com as denúncias são recebidas por agentes da 

Procuradoria da República no RN e são repassadas nas 

reuniões do grupo para discussão.  

 

São Paulo 0800 177070 Disque-corrupção criado para receber denúncias de corrupção.  

Distrito Federal 181 O serviço de Disque Denúncia da Secretaria de Segurança 

Pública é uma central de atendimento telefônico que funciona 

diuturnamente para captar denúncias relativas à Segurança 

Pública, levando o cidadão a colaborar com o Poder Público 

nas ações sociais, de prevenção e repressão. Convém ressaltar 

que o denunciante tem em seu favor a garantia do anonimato 

ao fazer qualquer tipo de denúncia. No período de período 

compreendido entre 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2007 

foram recebidas  um total de 5.769 denúncias, distribuídas da 

seguinte forma: 3.412 referentes a tráfico e/ou uso de drogas; 

446 referentes a maus tratos contra crianças,; 297 referentes a 

maus tratos diversos, incluindo contra idosos e animais; 240 

referentes a roubo e/ou furto; 56 referentes a crimes sexuais; 

1.144 distribuídas em outras atividades criminais, incluindo, 

entre elas, 19 denúncias relativas a conduta irregulares de 

policiais. 

 

   

http://www.prpb.mpf.gov.br/
http://www.prpb.mpf.gov.br/
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Alguns órgãos públicos também oferecem telefones com chamada gratuita para recebimento de denúncias: 

 

Governo federal  

Ministério da Saúde: 0800 611997  

Ministério da Educação: 0800 616161  

 

Estados: alguns Estados têm um canal para denúncias anônimas. O número pode ser obtido na companhia 

telefônica local. Exemplos:  

 

São Paulo – Disque-denúncia: 0800 555190; Disque-corrupção: 0800 177070 

Ministério Público Federal: 11 287-1389 

Ministério Público Estadual: 11 232-1162  

Rio Grande do Sul – Disque-denúncia: 51 227-2000  

Minas Gerais – Ministério Público Federal: 31 236-5656  

Rio de Janeiro – Disque-denúncia: 21 253-1177  

Bahia – Disque-denúncia: 0800 712197 

 

Ainda com o objetivo de garantir proteção ao denunciante, foi elaborado o Projeto de Lei N° 1.332 de 2007. 

Pela proposta, o Fundo Nacional de Segurança Pública apoiará projetos na área de segurança pública, 

destinados, entre outros, ao desenvolvimento de serviço telefônico para recebimento de denúncias, com 

garantia de sigilo para o denunciante, bem como premiação, em dinheiro, para informações que levem a 

resolução de crimes. O projeto prevê auxílio financeiro do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) 

para a instituição do serviço telefônico para recebimento de denúncias e para o pagamento de premiação em 

dinheiro por informações que levem à solução de crimes. Além disso, as empresas concessionárias de 

transportes terrestres municipais, estaduais e federais ficarão obrigadas a exibir, em seus veículos, 

informativos com o número telefônico do "disque-denúncia" e expressões de incentivo à colaboração da 

população e à garantia do anonimato. 

 

B) Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas 

 

Tendo em vista que o denunciante atua, no mais das vezes, também como testemunha das investigações e 

processos iniciados a partir da denúncia por ele apresentada, é importante destacar o Sistema Nacional de 

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas. 

 

A Lei n° 9.807, de 13 de julho de 1999 estabelece normas para a organização e a manutenção, pelos Estados, 

de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas e institui o Programa Federal de 

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, além de dispor sobre a proteção de acusados ou 
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condenados que tenham, voluntariamente, prestado efetiva colaboração a investigação policial e a processo 

criminal.  

A União, os Estados e o Distrito poderão estabelecer o seu próprio programa de proteção a vítimas e 

testemunhas ameaçadas, tendo como base a Lei nº 9.807/99. Embora haja Estados que ainda não possuem o 

seu programa próprio, as autoridades estaduais podem, sempre que necessário, solicitar ao Programa Federal 

proteção para as vítimas e testemunhas. Assim, o Programa Federal e os Programas Estaduais formam um 

sistema, no qual o Programa Federal é regulamentado pelo Decreto nº 3.518, de 20 de junho de 2000, presta 

auxílio aos Programas Estaduais sempre que necessário. 

 

De acordo com o art. 3º do Decreto nº 3.518/00, "Podem ser admitidas no Programa as pessoas que, sendo 

vítimas ou testemunhas de crime, sofram ameaça ou coação, em virtude de colaborarem com a produção da 

prova, desde que aceitem e cumpram as normas de conduta estabelecidas em termo de compromisso firmado 

no momento de sua inclusão". Estabelece o § 1º desse mesmo artigo que:  

Artigo 3:  

(...) 

§ 1°.: O cônjuge, companheiro ou companheira, ascendentes, descendentes e 

dependentes que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha podem, 

conforme a gravidade do caso, ser admitidos no Programa, sujeitando-se às 

mesmas condições estabelecidas no caput deste artigo. 

 

Abaixo são apresentados os números de usuários protegidos (testemunhas e familiares) pelo programa no 

período de 2003 a 2007 por Unidade da Federação e Polícia Federal (PF). Na segunda tabela são 

apresentados os números específicos do ano de 2006, discriminando o número de testemunhas e familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3128 561 839 776 504 448 TOTAL 
444 83 81 107 114 59 PF  
510 114 153 124 52 67 SP 
91 34 30 19 4 4 SC 
300 39 86 116 39 20 RS 
234 39 78 60 28 29 RJ 
80 15 40 25  0  0 PR 
255 19 62 67 44 63 PE 
155 36 29 33 25 32 PA 
163 29 51 30 21 32 MG 
104 2 28 23 19 32 MS 
101 16 22 19 31 13 MA 
56 12 19 18 3 4 GO 
99 14 36 27 7 15 ES 
17 1  0 0  6 10 DF 
126 41 40 26 17 2 CE 
227 38 57 51 47 34 BA 
57 15 7 5 21 9 AM 
109 14 20 26 26 23 AC 

TOTAL 2007 2006 2005 2004 2003 Programas 
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O Governo Federal vem investindo significativamente em programas específicos de proteção a vítimas e 

testemunhas. De 1997 a 2007, somente o Governo Federal investiu R$ 61.828.644,00 (sessenta e um 

milhões, oitocentos e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais). No mesmo período, os governos 

estaduais investiram R$ 20.344.875,00 (vinte milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta 

e cinco reais). Para o ano de 2008, prevê o orçamento da União gastos da ordem de R$ 10.640.000,00 (dez 

milhões, seiscentos e quarenta mil reais). 

 

Conforme estabelece a Lei n° 9.807/99, as atividades de cada um dos programas de proteção a vítimas e a 

testemunhas ameaçadas no Brasil são desenvolvidas pela atuação conjunta de três estruturas: o Conselho 

Deliberativo, o Órgão Executor (ou Entidade Gestora) e a Equipe Técnica. 

 

O Conselho Deliberativo, instância decisória superior do programa, decide sobre o ingresso do protegido no 

programa ou sua exclusão, bem como as providências necessárias ao cumprimento do programa. O Órgão 

Executor ou Entidade Gestora, responsável pela execução do programa e pela contratação da Equipe 

Técnica, é, normalmente, uma organização não-governamental ou entidade da sociedade civil defensora dos 

direitos humanos. O órgão executor necessariamente ocupará uma cadeira no Conselho Deliberativo. Em 

âmbito federal, as atribuições de Órgão Executor são exercidas pela Secretaria de Estado dos Direitos 

Humanos da Presidência da República. A Equipe Técnica, responsável direta pela proteção dos beneficiários, 

é composta por advogados, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais. A Equipe Técnica é 

responsável por encontrar um lugar seguro para os protegidos e mantê-los a salvo de qualquer perigo, além 

de assegurar-lhes toda assistência necessária. Nesse processo, os órgãos policiais prestarão a colaboração e o 

apoio necessários à execução de cada programa, principalmente nas ações referentes à manutenção da 
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integridade física dos protegidos. 

 

O artigo 7º da Lei nº 9.807/99 dispõe sobre as ações de proteção a serem estabelecidas nos programas de 

proteção, in verbis: 

Art. 7º  Os programas compreendem, dentre outras, as seguintes medidas, aplicáveis 

isolada ou cumulativamente em benefício da pessoa protegida, segundo a gravidade 

e as circunstâncias de cada caso: 

I - segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; 

II - escolta e segurança nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de 

trabalho ou para a prestação de depoimentos; 

III - transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com 

a proteção; 

IV - preservação da identidade, imagem e dados pessoais; 

V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência 

individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar impossibilitada de 

desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer outra fonte de renda; 

VI - suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos 

vencimentos ou vantagens, quando servidor público ou militar; 

VII - apoio e assistência social, médica e psicológica; 

VIII - sigilo em relação aos atos praticados em virtude de proteção concedida; 

IX - apoio do órgão executor do programa para o cumprimento de obrigações civis 

e administrativas que exijam o comparecimento pessoal. 

 

De acordo com o artigo 9º da Lei, "em casos excepcionais e considerando as características e gravidade da 

coação ou ameaça, poderá o conselho deliberativo encaminhar requerimento da pessoa protegida ao juiz 

competente para registros públicos objetivando a alteração de nome completo".  

 

Estas são, portanto, as medidas de proteção ao denunciante e à testemunha previstas no sistema jurídico 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

CAPÍTULO TERCEIRO 

ATOS DE CORRUPÇÃO (ARTIGO VI DA CONVENÇÃO) 

 

1. Tipificação dos atos de corrupção dispostos no artigo VI.1 da Convenção 

 

a)   Seu país tipifica como delitos os atos de corrupção de que trata o artigo VI.1 da 

Convenção que se transcrevem neste parágrafo do questionário? Em caso afirmativo, 

descreva sucintamente as normas e/ou outras medidas existentes a esse respeito, 

salientando a quais desses atos de corrupção se referem especificamente, e as 

penalidades que estabelecem e delas anexe cópia. 

 

- Atos de corrupção de que trata o artigo VI.1 da Convenção:  

 

 i. A solicitação ou a aceitação, direta ou indiretamente, por um funcionário público 

ou pessoa que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou 

de outros benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens para si mesmo 

ou para outra pessoa ou entidade em troca da realização ou omissão de qualquer 

ato no exercício de suas funções públicas.  

  

 ii. A oferta ou outorga, direta ou indiretamente, a um funcionário público ou pessoa 

que exerça funções públicas, de qualquer objeto de valor pecuniário ou de outros 

benefícios como dádivas, favores, promessas ou vantagens a esse funcionário 

público ou outra pessoa ou entidade em troca da realização ou omissão de qualquer 

ato no exercício de suas funções públicas.  

  

 iii. A realização, por parte de um funcionário público ou pessoa que exerça funções 

públicas, de qualquer ato ou omissão no exercício de suas funções, a fim de obter 

ilicitamente benefícios para si mesmo ou para um terceiro.  

  

 iv. O aproveitamento doloso ou a ocultação de bens provenientes de qualquer dos 

atos a que se refere este artigo.  

  

 v. A participação, como autor, co-autor, instigador, cúmplice, acobertador ou 

mediante qualquer outro modo, na perpretação, na tentativa de perpretação ou na 

associação ou confabulação para perpretar qualquer dos atos a que se refere este 

artigo.  

 

b)  Descreva resumidamente os resultados objetivos da aplicação das normas acima 

referidas, prestando as informações pertinentes de que seu país disponha, em que 

se fundamentem os resultados mencionados, tais como processos judiciais em 

curso e seus resultados, referentes, se possível, aos últimos cinco anos.  

 

c)  Caso não estejam tipificados como delitos os atos de corrupção acima aludidos, 

descreva sucintamente se seu país vem desenvolvendo alguma ação nesse sentido. 
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A) A tipificação dos atos de corrupção no Brasil 

 

O ordenamento jurídico brasileiro tipifica como delito todos os atos de corrupção previstos no artigo VI.1 da 

Convenção da Organização dos Estados Americanos contra a Corrupção.  

 

Antes de se passar à descrição dos tipos penais sobre corrupção, é importante se compreender a dimensão do 

conceito de funcionário público adotado pelo Código Penal Brasileiro, que dispõe em seu artigo 327:  

 

Art. 327 do Código Penal Brasileiro - Funcionário Público: 

Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou 

sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

§ 1º Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 

paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 

para a execução de atividade típica da Administração Pública. 

§ 2º A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste 

Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento 

de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação 

instituída pelo poder público. 

 

Como se pode observar, a noção de funcionário público para fins penais utilizada pelo sistema jurídico 

brasileiro é bastante abrangente, pois, ao se referir ao exercício de função pública, adota como critério a 

natureza da atividade exercida, ainda que de forma não permanente e independente do recebimento de 

pecúnia. A identificação de qualquer elemento que caracterize o caráter público da atividade enseja, portanto, 

por extensão, a caracterização do agente como funcionário público. Assim, sob esse conceito amplo, são 

funcionários públicos para efeitos penais o Presidente da República, Governadores, Prefeitos Municipais, os 

membros dos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público, os servidores públicos e os ocupantes de 

cargos em comissão, os tabeliães de cartórios e peritos judiciais, os estagiários de direito em órgãos públicos, 

os médicos que atuam em postos de saúde públicos, entre outros. 

 

Ademais, o Código Penal Brasileiro equipara ao funcionário público para fins penais quem exerce cargo, 

emprego ou função em entidades paraestatais, que são pessoas jurídicas de direito privado que desempenham 

atividades ou serviços de interesse coletivo, como as empresas estatais, conselhos de profissões e 

concessionárias de serviços públicos. 

 

A seguir, são apresentadas jurisprudências que exemplificam a amplitude do conceito de funcionário público 

para fins penais adotado pelo sistema jurídico brasileiro: 
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PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ADMINISTRADORES DE HOSPITAL CONVENIADO 

AO SUS. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA DELEGADA. 1. O 

médico e o administrador de entidade hospitalar conveniada ao SUS exercem função pública delegada e, por 

isso, equiparam-se a funcionários públicos para fim de aplicação da legislação penal, entendimento que se 

sustenta mesmo antes do advento da Lei n. 9.983/00, que deu nova redação ao § 1º do art. 327 do Código 

Penal. 2. Por força do caput do art. 327 do Código Penal, o  conceito de funcionário público, na seara penal, 

é amplo, incluindo todas as pessoas que exerçam cargo, emprego ou função pública. 3. Recurso improvido. 

(STJ RESP. 252081. Ministro Relator Arnaldo Esteves Lima). 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 317, CAPUT, 

DO CÓDIGO PENAL.  ADVOGADO CONTRATADO POR MEIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE 

A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA 

ATUAR EM DEFESA DOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. O advogado que, por força de convênio celebrado com o 

Poder Público, atua de forma remunerada em defesa dos agraciados com o benefício da Justiça Pública, 

enquadra-se no conceito de funcionário público para fins penais. Recurso desprovido. (STJ RHC 17321. 

Ministro Relator Felix Fischer). 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PECULATO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL. 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EQUIPARAÇÃO. 1. Os empregados das empresas de sociedade de 

economia mista são equiparados a funcionários públicos para efeitos penais, podendo ser responsabilizados 

pelo crime de peculato. 2. Ordem denegada. (STJ HC 22611. Ministro Relator Hamilton Carvalhido). 

 

CRIMINAL. HC. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. NULIDADES. 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EQUIPARAÇÃO. 

ENTENDIMENTO ANTERIOR À LEI 9.983/2000. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO 

SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM. 

INOCORRÊNCIA. MAJORANTE DA "HABITUALIDADE" APLICADA AO DELITO DE LAVAGEM 

DE CAPITAIS. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. São considerados funcionários públicos para 

efeitos penais os empregados de sociedade de economia mista, entendimento esposado pela jurisprudência 

pretoriana mesmo antes do advento da Lei n.º 9.983/2000, que inseriu no Código Penal a referida 

equiparação. (...) (STJ HC 19902. Ministro Relator Gilson Dipp). 

 

"HABEAS CORPUS". Interpretação do artigo 327 do Código Penal. - O artigo 327 do Código Penal 

equipara a funcionário Público servidor de sociedade de economia mista. - Essa equiparação não tem em 

vista os efeitos penais somente com relação ao sujeito ativo do crime, mas abarca também o sujeito passivo. - 
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O crime previsto no artigo 332 do Código Penal pode ser praticado por particular para obter, para si ou para 

outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público 

por equiparação no exercício da função. "Habeas corpus" indeferido. (STF HC 79823. Ministro Relator 

Moreira Alves). 

 

Observa-se, portanto, que o conceito de funcionário público para efeitos penais adotado pelo Brasil é ainda 

mais abrangente que o previsto na Convenção Interamericana contra a Corrupção.  

 

A seguir, são apresentados os tipos penais previstos no ordenamento jurídico brasileiro, correspondentes aos 

atos de corrupção previstos no Artigo VI da Convenção da OEA. 

 

Tipos Penais relacionados com o Artigo VI.1.(a): 

 

- Artigo 316 do Código Penal Brasileiro - Crime de Concussão: 

Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

- Artigo 317 do Código Penal Brasileiro - Crime de Corrupção Passiva: 

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar 

promessa de tal vantagem: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ 1º  A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou 

promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o 

pratica infringindo dever funcional. 

§ 2º  Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com 

infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

 

- Artigo 342, § 1º, do Código Penal Brasileiro - Crime de Falso Testemunho ou Falsa Perícia mediante 

suborno: 

Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito, 

contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito 

policial, ou em juízo arbitral: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º  As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado 

mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir 
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efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da 

administração pública direta ou indireta. 

§ 2º  O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu 

ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 

 

Tipos Penais relacionados com o Artigo VI.1.(b): 

 

- Artigo 333 do Código Penal Brasileiro - Crime de Corrupção Ativa: 

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

Parágrafo único.  A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o 

funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 

 

- Artigo 337-B do Código Penal Brasileiro - Crime de Corrupção Ativa em transação comercial 

internacional: 

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, 

omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 

Parágrafo único.  A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem 

ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou 

o pratica infringindo dever funcional. 

 

- Artigo 343 do Código Penal Brasileiro - Crime de Corrupção Ativa de testemunha ou perito: 

Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, 

perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a 

verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é 

cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal 

ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou 

indireta. 

 

Tipos Penais relacionados com o Artigo VI.1.(c): 

 

Além do crime de Corrupção Passiva, acima descrito, especificamente em seu Parágrafo 2º, estão 

relacionados ao ato de corrupção descrito no Artigo VI.1.(c): 
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- Artigo 312 do Código Penal Brasileiro - Crime de Peculato: 

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem 

móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, 

em proveito próprio ou alheio: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ 1º  Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse 

do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em 

proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a 

qualidade de funcionário. 

 

- Artigo 313 do Código Penal Brasileiro - Crime de Peculato mediante erro de outrem: 

Apropriar-se de dinheiro ou qualquer outra utilidade que, no exercício do cargo, 

recebeu por erro de outrem: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

- Artigo 315 do Código Penal Brasileiro - Crime de Emprego Irregular de verbas públicas: 

Dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 

- Artigo 316, § 2º, do Código Penal Brasileiro - Crime de Excesso de Exação na forma qualificada: 

Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu 

indevidamente para recolher aos cofres públicos: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 

- Artigo 318 do Código Penal Brasileiro - Crime de Facilitação de Contrabando ou Descaminho: 

Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou 

descaminho: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

 

- Artigo 319 do Código Penal Brasileiro - Crime de Prevaricação: 

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 

disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a um ano, e multa. 

 

Além dos delitos tipificados pelo Código Penal, leis específicas também criminalizam condutas relacionadas 

ao ato de corrupção descrito no Artigo VI.1.(c): 
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- Artigo 1º, incisos I, II e III, do Decreto-Lei nº 20121, de 27 de fevereiro de 1967 - Crime de 

responsabilidade de Prefeitos Municipais: 

São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento 

do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

vereadores: 

I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou 

alheio; 

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 

serviços públicos; 

III - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas pública; 

(...) 

§ 1º  Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e 

II com a pena de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e os demais, com a pena de 

detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

§ 2º  A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo, 

acarreta a perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o 

exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da 

reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. 

 

Tipos Penais relacionados com o Artigo VI.1.(d): 

 

- Artigo 180, § 6º, do Código Penal Brasileiro - Crime de Receptação na forma qualificada: 

Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a 

adquira, receba ou oculte: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa 

(...) 

§ 6º  Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, 

Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia 

mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. 

 

- Artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação 

de bens, direitos e valores: 

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 

de crime: 

(...) 

                                                 
21  Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores. 
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V - contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a 

prática ou omissão de atos administrativos; 

(...) 

VIII - praticados por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 

337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal). 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa. 

 

Tipos Penais relacionados com o Artigo VI.1.(e): 

 

- Artigo 29 do Código Penal Brasileiro – Concurso de Pessoas: 

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominadas, na medida de sua culpabilidade. 

§ 1º  Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um 

sexto a um terço. 

§ 2º  Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á 

aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido 

previsível o resultado mais grave. 

 

- Artigo 288 do Código Penal Brasileiro - Crime de Quadrilha ou Bando: 

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer 

crimes: 

Pena - reclusão, de um a três anos. 

 

- Artigo 35 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 200622: 

Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, 

qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 

(mil e duzentos) dias-multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa 

para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei. 

 

- Artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, mencionada quanto ao Artigo VI.1.(d):23 

A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI 

                                                 
22 Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. 
23  Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 
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do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio 

de organização criminosa. 

 

-  §§ 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998: 

§ 1º  Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 

direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos 

neste artigo: 

I - os converte em ativos lícitos; 

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em 

depósito, movimenta ou transfere; 

III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. 

§ 2º  Incorre, ainda, na mesma pena quem: 

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe 

serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; 

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua 

atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. 

 

- Art. 14, I e parágrafo único, do Código Penal Brasileiro: 

Diz-se o crime: 

(..) 

II - tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias 

alheias à vontade do agente. 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena 

correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. 

 

Legislações Complementares: 

 

Abaixo são descritos tipos penais previstos no sistema jurídico brasileiro relacionados aos atos de corrupção 

descritos no Artigo VI.1 da Convenção Interamericana contra a Corrupção. 

 

A. Crimes da Lei de Licitações 

 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conhecida como Lei de Licitações, traz uma seção exclusiva para os 

crimes e penas relacionados aos procedimentos licitatórios. 

 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 

formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:  

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  



 61 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a 

consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 

contrato com o Poder Público.  

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto da licitação:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa 

à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo 

Poder Judiciário:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive 

prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com 

o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos 

instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 

exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

Pena - detenção, de dois a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a 

consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia, injustamente, das 

modificações ou prorrogações contratuais.  

Art. 93.  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, ou proporcionar a 

terceiro o ensejo de devassá-lo:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa.  

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo:  

Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar, em razão da vantagem 

oferecida.  

Art. 96. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de 

bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente:  

I - elevando arbitrariamente os preços;  
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II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada;  

III - entregando uma mercadoria por outra;  

IV - alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;  

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato:  

Pena - detenção, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

Art. 97. Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar 

com a Administração.  

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qualquer interessado nos registros 

cadastrais ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do 

inscrito:  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de quantia 

fixada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 

efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.  

§ 1
o

 Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por cento), nem 

superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação.  

§ 2
o

 O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, 

Estadual ou Municipal. 

 

B. Infrações político-administrativas e/ou atos de improbidade administrativa 

 

Em complementação à reponsabilização penal de atos de corrupção no Brasil, vale destacar algumas 

infrações político-administrativas e/ou atos de improbidade administrativa relacionadas aos atos de 

corrupção elencados no Artigo VI.1 da Convenção Interamericana contra a Corrupção e que acarretam 

sanções políticas e/ou cíveis. 

 

- Artigo 4º, X, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 - Infração político-administrativa praticada 

por Prefeitos Municipais: 

São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela 

Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

(...) 
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X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 

 

- Artigo 7º, I, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967 - Infração político-administrativa praticada 

por Vereadores: 

Art. 7º  A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 

I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa. 

 

- Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950 - Define os crimes de responsabilidade24: 

Art. 2º Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são 

passíveis de pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o 

exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos 

contra o Presidente da República ou Ministros de Estado, contra os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral da República. 

 

Art. 4º  São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que 

atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente contra: 

(...) 

V - a probidade na administração. 

 

Art. 9º  São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 

(...) 

7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. 

 

Art. 13  São crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado: 

1 - os atos definidos nesta lei, quando por eles praticados ou ordenados. 

 

Art. 39  São crimes de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal: 

(...) 

5 - proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. 

 

Art. 40  São crimes de responsabilidade do Procurador Geral da República: 

(...) 

4 - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo." 

 

Art. 74  Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou 

                                                 
24  Embora a Lei utilize a expressão Crime, já definiu o Supremo Tribunal Federal que a condenação do Presidente da 

República por crime de responsabilidade configura sanção de natureza político-administrativa (HC 70.055). 
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dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes 

nesta lei. 

 

- Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função administrativa pública direta, 

indireta ou fundacional. 

 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento 

ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 

mencionadas no art. 1°25 desta lei, e notadamente: 

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer 

outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 

gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser 

atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente 

público; 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, 

permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas 

entidades referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado; 

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, 

permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 

por preço inferior ao valor de mercado; 

(...)26 

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de 

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa 

de tal vantagem; 

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para 

fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer 

outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de 

mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º 

                                                 
25  "Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, 

de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na 

forma desta lei." 
26  Devido à extensão dos artigos, foram citados apenas os incisos que mais se relacionam com a Convenção. A íntegra 

dos artigos consta da legislação em anexo. 
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desta lei; 

(...) 

IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de 

verba pública de qualquer natureza; 

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, 

para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do 

acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: 

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio 

particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei; 

(...) 

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; 

(...) 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 

notadamente: 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 

previsto, na regra de competência; 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

(...) 

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas 

na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
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seguintes cominações: 

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 

patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa 

civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou 

valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, 

pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 

função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de 

multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a 

extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 

B) Resultados objetivos do combate aos atos de corrupção no Brasil: 

 

O Governo brasileiro vem implementando uma política de combate sistemático à corrupção, em que se 

prestigiam tanto iniciativas de caráter preventivo como ações repressivas de desmantelamento de grupos 

organizados que há muito atuavam na Administração Pública. 

 

Além disso, merece destaque a forma articulada e integrada como se vem enfrentando a corrupção hoje no 

país, com a reunião de todos os órgãos de defesa do Estado nessa empreitada. O resultado é que nunca se 

identificaram tantos esquemas ilícitos e nunca foram presos tantos corruptos. 

 

O combate a corrupção no Brasil é feito de forma integrada e articulada por diversas instituições. Algumas 

instituições assumem hoje a liderança dessa frente de luta: o Ministério Público, a Polícia Federal, a 
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Controladoria-Geral da União – CGU e o Conselho de Controle das Atividades Financeiras – COAF e o 

Tribunal de Contas da União. Ao longo dos últimos anos, essas instituições ganharam prestígio e receberam 

meios e recursos para travar a luta contra a corrupção, empreendendo todos seus esforços contra esse crime, 

de forma impessoal e republicana, sem qualquer interferência de caráter político-partidário que pudesse 

comprometer sua atuação. Desbarataram-se organizações especializadas na prática de crimes contra a ordem 

tributária, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e desvio de recursos públicos que contavam com a 

participação de servidores dos três Poderes. 

 

A Polícia e o Ministério Público são os órgãos responsáveis pela investigação e persecução penal. O 

Ministério Público é uma instituição permanente, que possui autonomia funcional, administrativa e 

financeira consagrada na Constituição Federal. Os promotores e procuradores do Ministério Público dispõem 

de total independência funcional para conduzir suas investigações e propor ações penais e cíveis. 

 

A Polícia Federal possui atribuições para prevenção e repressão de crimes, podendo, no exercício desse 

mister, proceder às necessárias investigações. A Polícia Federal brasileira dispõe de uma estrutura moderna e 

funcional, que permite planejamento, coordenação e controle centralizados e execução descentralizada.  

 

A Controladoria-Geral da União – CGU é o órgão competente para assistir direta e imediatamente o 

Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no 

âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria 

pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 

transparência da gestão no âmbito da Administração Pública federal. A Secretaria de Prevenção da Corrupção 

e Informações Estratégicas – SPCI, da CGU, possui, entre suas competências, o acompanhamento da 

implementação das Convenções e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, que tenham como 

objeto a prevenção e o combate à corrupção, entre elas, a Convenção da OEA. 

 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF é a unidade de inteligência financeira do Brasil, 

responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à 

lavagem de dinheiro. 

 

O Tribunal de Contas da União - TCU é o órgão de controle externo da União. Com a Constituição de 1988, 

o TCU teve a sua jurisdição e competência substancialmente ampliadas. Recebeu poderes para, no auxílio ao 

Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e à 

economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária 

tem o dever de prestar contas ao TCU.  
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A articulação e coordenação dos trabalhos desenvolvidos por esses órgãos foram fortalecidas pela criação, 

em 2003, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, que tem 

como objetivo coordenar os diferentes órgãos responsáveis pelas políticas e ações de combate à corrupção e 

à lavagem de dinheiro. A ENCCLA é constituída hoje por 57 órgãos, incluindo o Poder Judiciário e as 

autoridades responsáveis pela persecução penal. No âmbito da ENCCLA são definidos objetivos anuais para 

o combate da corrupção e da lavagem de dinheiro e escolhidos os órgãos responsáveis pela implementação 

das metas estabelecidas. A ENCCLA é um importante fórum para o fortalecimento de instrumentos de 

articulação e para a coordenação de ações de combate à corrupção, em todas as suas formas. 

 

A Polícia Federal, somente em 2007, desencadeou 40 operações especiais de combate da corrupção, 

descobrindo e atacando focos de desvio de dinheiro público em todo o país. As investigações atingiram 

setores do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, resultando na prisão de 316 servidores públicos e 13 

policiais federais. 

 

DADOS SOBRE A ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE 2003 A 2007 

 

ANO 
TOTAL DE 

OPERAÇÕES 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

PRESOS 

POLICIAIS 

FEDERAIS 

PRESOS 

TOTAL DE 

PRESOS 

2003-2004 58 265 48 926 

2005 67 219 9 1407 

2006 178 385 11 2673 

2007 188 316 13 2876 

 

 

As operações de combate à lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas também ganharam destaque 

no ano de 2007. Foram 29 ações especiais, com a prisão de 592 pessoas. Em apenas cinco delas, a PF 

identificou mais de R$ 3 bilhões em fraudes.  

 

Do mesmo modo que a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União – CGU vem desempenhando um 

papel destacado no combate à corrupção. Fazem parte das atribuições legais da CGU a avaliação da 

execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, para comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da Administração Federal, bem como a fiscalização da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado. 

 

As irregularidades detectadas pela CGU no desempenho de suas atribuições têm subsidiado diversas 
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operações especiais da Polícia Federal de combate à corrupção. Abaixo são apresentadas as principais ações 

de auditoria e fiscalização realizadas pela CGU desde 2003 e a seguir as principais operações especiais 

realizadas pela Polícia Federal que contaram com a participação da CGU. 

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO 

 REALIZADAS PELA CGU DESDE 2003 

 

 5.830 Auditorias de Avaliação de Gestão realizadas em órgãos federais; 

 6.648 Auditorias de Acompanhamento de Gestão e Especiais realizadas em órgãos federais (auditoria 

na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - fiscalizados R$ 8 bilhões, em 257 licitações 

e contratos); 

 1.955 Auditorias de Recursos Externos; 

 7.923 Tomadas de Contas Especiais examinadas - retorno potencial de aproximadamente R$ 1,9 

bilhão; 

 334.247  Processos de pessoal analisados; 

 Programa de Fiscalização de Municípios a partir de Sorteios: 1.221 Municípios - R$ 7,5 bilhões; 

 Programa de Fiscalização de Estados a partir de Sorteios: 53 fiscalizações  - R$ 6 bilhões; 

 Fiscalizações decorrentes de denúncias de cidadão: 1.658; 

 Fiscalizações decorrentes de representações do Ministério Público, Parlamentares e outras 

autoridades: 4.774. 

 

PRINCIPAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS PELA POLÍCIA FEDERAL QUE 

CONTARAM COM A PARTICIPAÇÃO DA CGU 

 

 “Gafanhoto”: esquema de contratação de funcionários “fantasmas” em Roraima (prejuízo potencial: 

R$ 36 milhões); 

a) “Mamoré”: irregularidades na aplicação de R$14,3 milhões repassados a municípios de Rondônia; 

 “Guabiru”: esquema de fraude e desvio da merenda escolar em 11 municípios de Alagoas; 

 “Pororoca”: irregularidades em licitações/contratos de construção de hospitais e de infra-estrutura no 

Amapá; 

 “Campus Limpo”: apuração de irregularidades na gestão do Centro de Seleção e Promoção de 

Eventos da Universidade de Brasília - CESPE/UNB (prejuízo estimado: R$ 210 milhões); 

 “Confraria”: irregularidades em obras públicas da Prefeitura de João Pessoa/Paraíba (valor auditado: 

R$ 83,3 milhões – prejuízo estimado: R$ 19 milhões); 

 “Galiléia”: esquema de fraude e corrupção na Companhia Docas do Pará (prejuízo estimado: R$ 42 

milhões); 
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 “Sanguessuga”: fraudes na aquisição de ambulâncias por municípios de diversos Estados. 1.600 

convênios auditados em 600 municípios; 

 “Navalha”: organização criminosa que atuava desviando recursos públicos federais por meio de 

fraudes em licitações de obras do governo, com atuação nos Estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Maranhão, São Paulo e no Distrito Federal; 

 “Vampiro”: esquema de superfaturamento na aquisição de medicamentos pelo Ministério da Saúde 

(prejuízo estimado: R$ 21 milhões); 

 “Alcaides”: irregularidades na aplicação de R$20,8 milhões repassados aos municípios de PE: 

Agrestina, Cupira, Lagoa dos Gatos, Manari e Panelas (prejuízo estimado: R$ 11,6 milhões); 

 “Rêmora”: apuração de crime em detrimento da Previdência Social, com irregularidades em 

licitações nas esferas federal, estadual e municipal (valor fiscalizado: R$ 6,4 milhões); 

 “Metástase”: esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na Fundação Nacional 

de Saúde - FUNASA em Roraima (prejuízo estimado: R$ 3,1 milhões). 

 

Também se destaca, no combate à corrupção no Brasil, o sistema correcional do Poder Executivo Federal, 

que tem como órgão central a Controladoria-Geral da União. Nos últimos dois anos foram instaurados, 

somente pela CGU, 135 processos administrativos e sindicâncias para investigar irregularidades praticadas 

por funcionários públicos. Já nos demais órgãos e entidades que compõem o sistema de correção, foram 

instaurados, no ano de 2007, 6.201 processos administrativos disciplinares e sindicâncias. Este número sobe 

para 25.675 se considerarmos o lapso temporal compreendido entre 2003 e 2007. De todos esses processos, 

foram aplicadas penas explusivas, ou seja, a pena de demissão do serviço público, de cassação de 

aposentadoria ou de destituição de cargo em comissão, a 1.622 agentes públicos.  A tabela abaixo ilustra a 

aplicação dessas penas nos anos de 2003 a 2007. 

 

Número de punições expulsivas aplicadas no Poder Executivo entre 2003 e 2007 

 

Punições 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

DEMISSÃO 242 254 240 299 386 1421 

CASSAÇÃO 8 15 17 24 29 93 

DESTITUIÇÃO 14 23 15 34 22 108 

TOTAL 264 292 272 357 437 1622 

 

Os principais motivos que justificaram a aplicação das penas explusivas foram: o valimento do cargo 

(34,06%), improbidade administrativa (20,73%), recebimento de propina (6,17%) e lesão aos cofres públicos 

(6,12%). 

 

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, 

também tem contribuído de forma decisiva para o combate à corrupção.  
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O volume anual de comunicações recebidas pelo COAF dos setores obrigados tem aumentado 

significativamente desde 1998. Englobando todos os setores obrigados, no ano de 2007 foram recebidas 

335.364 comunicações. 

 

O volume expressivo de informações recebidas, além de serem utilizados nos estudos de caso (3.143 em 

2007), é utilizado na produção do principal produto do COAF, os Relatórios de Inteligência Financeira - 

RIFs, que visam a auxiliar as autoridades investigativas no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. 

Durante o ano de 2007, foram produzidos 1.555 RIFs, representando 29% do total produzido no período de 

2003 a 2007. 

Ano Quantidade Comunicações 

Vinculadas 

Pessoas 

Relacionadas 

2003 521 1.344 3.271 

2004 843 4.001 5.223 

2005 1.324 10.956 9.560 

2006 1.169 27.305 11.106 
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2007 1.555 23.858 9.839 

Fonte SISCOAF 

 

O intercâmbio de informações de inteligência com autoridades que desenvolvem investigações, que ocorrem 

por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio – SEI, é imprescindível para a geração de conhecimento em 

benefício do combate à lavagem de dinheiro e à corrupção. Os números abaixo, fundamentais para o 

desencadeamento de operações de investigação pelos órgãos relacionais, com destaque para a Polícia Federal e 

CGU, demonstram um grande crescimento no intercâmbio realizado pela utilização do SEI: 

 

Das muitas operações que o COAF desenvolveu em conjunto com outros órgãos em 2007, destacam-se:  

Operação Montante de 

Movimentações  

Valor 

Bloqueado  

Outros Resultados 

Hurricane R$ 217 milhões R$ 3,7 milhões - 25 presos 

- 70 mandados de busca e apreensão 

de carros, barcos e outros ativos, 

totalizando R$ 20 milhões 

Aquarela R$ 118 milhões  - 19 presos 
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Kasper  US$ 1,2 

milhões 

- 22 presos 

- 52 mandados de busca e apreensão 

em imóveis em AM, BA, SP e RJ  

Exodus R$ 91 milhões R$ 4,5 milhões - 7 presos 

- 15 mandados de busca e apreensão 

de  

 

Em decorrência de ações de monitoramento e análises realizadas pelo COAF, no período entre janeiro de 

2003 e dezembro de 2007, o Poder Judiciário bloqueou cerca de R$ 61,6 milhões (R$ 17,2 milhões em 2007) 

em contas-correntes e previdências privadas pertencentes a pessoas investigadas por crimes de lavagem de 

dinheiro ou outros crimes conexos. 

Também o Tribunal de Contas de União vem desenvolvendo um trabalho expressivo na prevenção e combate 

à corrupção. Abaixo são apresentados os principais números que dimensionam a atuação desse órgão no ano 

de 2007, com destaque para o valor das condenações aplicadas (R$ 521 milhões) e para o volume de recursos 

fiscalizados em obras públicas (R$ 23,9 bilhões). 

Benefício potencial total das ações de controle R$ 5,60 Bilhões 

Medidas cautelares adotadas 116 

Prejuízos e danos evitados com a adoção de medidas cautelares R$ 7,9 Bilhões 

Responsáveis condenados em débitos e/ou multas 1.889 

Valor das condenações R$ 521 Milhões 

Processos encaminhados ao Ministério Público da União para o ajuizamento 

de ações civis e penais cabíveis 
950 

Obras fiscalizadas 235 

Volume de recursos fiscalizados em obras públicas R$ 23,9 Bilhões 

Benefício potencial das ações de fiscalização em obras públicas R$ 950 Milhões 

Processos de cobrança executiva formalizados 1.747 

Valor envolvido nos processos de cobrança executiva R$ 600 Milhões 

Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função 

de confiança na Administração Pública Federal 130 

Empresas declaradas inidôneas para participar de licitações na 

Administração Pública Federal 47 

Licitações e contratos suspensos cautelarmente 90 

Licitações e contratos com determinação para anulação/suspensão/ajustes 72 
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Denúncias sobre indícios de irregularidades na aplicação de recursos 

públicos recebidas pela Ouvidoria do TCU 2.105 

Processos julgados conclusivamente 6.715 

Acórdãos proferidos 9.816 

Recursos julgados 1.548 

Atos de pessoal apreciados 111.039 

Atos de pessoal considerados ilegais 3.754 

Fiscalizações concluídas 723 

 

 

A atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, por sua vez, também demonstra a determinação do 

Governo Brasileiro em combater a corrupção. As estatísticas abaixo revelam os números da atuação do 

Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal e territórios e do Poder 

Judiciário, divididas segundo a matéria. 

Número de pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal e posteriormente condenadas – 2006 

e 2007 

 

 2006 2007 Total 

Pessoas denunciadas 5.555 11.262 16.817 

Pessoas condenadas 888 1.171 2.059 

Percentual de condenações 15,98 10,39 12,24 

 

Número de pessoas denunciadas pelos Ministérios Públicos estaduais e posteriormente condenadas – 

2006 e 2007 

 

 2006 2007 

Pessoas denunciadas  308.255 378.890 

Pessoas condenadas  84.698 97.974 

 

Número de processos criminais em andamento em Juízos de 1º grau, ajuizados pelos Ministérios 

Públicos estaduais – 2006 e 2007 

 

               2006                     2007 

           4.404.165                 3.023.064 
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Número de ações civis públicas, inclusive por atos de improbidade administrativa, ajuizadas pelo 

Ministério Público Federal, julgadas procedentes e em andamento – 2006 e 2007 

 

Ações civis públicas 2006 2007 

Ajuizadas 1.427 1.791 

Julgadas procedentes 120 351 

Em andamento 5.035 8.530 

 

 

Número de Ações Civis Públicas, inclusive por atos de improbidade administrativa, ajuizadas pelo 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, julgadas procedentes e em andamento – 2006 e 

2007 

 

Ações civis públicas (total) 2006 2007 

Ajuizadas 257 241 

Julgadas procedentes 0 0 

Em andamento 566 715 

 

 

Número de Ações Civis Públicas, inclusive por atos de improbidade administrativa, ajuizadas pelos 

Ministérios Públicos estaduais, julgadas procedentes e em andamento – 2006 e 2007 

 

Ações civis públicas (total 

nacional) 

2006 2007 

Ajuizadas 19.059 25.714 

Julgadas procedentes 1.805 1.967 

Em andamento 91.255 33.579 
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Abaixo estão listados os dados sobre os processos relacionados aos principais atos de corrupção autuados no 

Superior Tribunal de Justiça no período de 1992 a 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processos autuados sobre corrupção no Superior Tribunal de Justiça (até 

2007)

1.691

1.1411.141

581

356 293
203 192

3.678

2.251

596

-
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1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000 Improbidade Administrativa

Crimes de Responsabilidade (DL 201/67; Lei

1.079/50 e Lei 5.249/67) 

Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional

(Lei 7.492/86) 

Peculato (art. 312, caput e § 1º - CP) 

Peculato mediante erro de outrem (art. 313 -

CP) 

Concussão (art. 316, caput - CP)

Crimes da Lei de licitações (Lei 8.666/93) 

Corrupção passiva (art. 317 - CP) 

Corrupção ativa (art. 333 - CP)

Falso testemunho ou falsa perícia (arts. 342 e

343 - CP)

Prevaricação (art. 319 - CP)
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SEÇÃO II 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

RECOMENDAÇÕES FORMULADAS NO RELATÓRIO NACIONAL NA PRIMEIRA RODADA DE 

ANÁLISE 

 

a) IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO NOS NÍVEIS ESTADUAL E MUNICIPAL 

RECOMENDAÇÃO: Conforme o exposto na seção A do capítulo II deste relatório, a Comissão recomenda que 

o Brasil considere promover junto às autoridades estaduais e municipais, os mecanismos pertinentes de 

cooperação a fim de ampliar a informação sobre os temas correspondentes à Convenção no âmbito de suas 

respectivas jurisdições e de prestar assistência técnica para a efetiva implementação da Convenção. 

 

Em atenção à recomendação para que o Brasil promova junto às autoridades estaduais e municipais 

mecanismos pertinentes de cooperação a fim de ampliar a informação sobre os temas correspondentes à 

Convenção Interamericana Contra Corrupção no âmbito de suas respectivas jurisdições, bem como no intuito 

de prestar assistência técnica para a implementação do tratado em questão, o Brasil implementou diversas 

medidas, abaixo descritas. 

 

Com o objetivo de dar ampla publicidade à Convenção da OEA contra a corrupção, a CGU desenvolveu um 

hotsite: www.cgu.gov.br/oea. Nele são divulgados os termos da Convenção e outras publicações. Vale 

ressaltar que o hotsite destaca as obrigações que devem ser cumpridas por Estados e Municípios para a 

efetiva implementação da Convenção. Também nesta página, Estados e Municípios encontram informações 

sobre a Organização dos Estados Americanos e conhecem experiências e medidas anticorrupção.  

 

Além disso, também com o objetivo de divulgar a Convenção a Estados e Municípios, a CGU produziu e 

distribuiu folhetos27 e cartilhas28 a autoridades públicas e outros agentes estaduais e municipais, num total de 

sete mil folhetos e vinte e sete mil cartilhas em todo o Brasil. 

 

Ação que contribuiu, sobremaneira, para a divulgação dos termos da Convenção foi a realização, em junho de 

2007, em Brasília, do Seminário Brasil-Europa de Prevenção da Corrupção29, realizado pela Controladoria-

Geral da União em parceria como o Projeto EuroBrasil do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O 

objetivo do evento foi divulgar, principalmente entre gestores estaduais e municipais, as Convenções 

Internacionais contra a Corrupção ratificadas pelo Brasil, e disseminar boas práticas na prevenção da corrupção. 

As palestras foram conduzidas por especialistas brasileiros e europeus, que discutiram temas e apresentaram 

experiências exitosas na área de gestão da ética, promoção da transparência pública, do controle social, da 

integridade pública e de outras experiências exitosas de prevenção da corrupção. Neste seminário, os termos 

das Convenções Internacionais contra Corrupção foram apresentados a mais de 300 participantes, 

                                                 
27 Http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/Arquivos/ConvencoesInternacionais/FolderConvencaoOEA.pdf  
28  Http://www.cgu.gov.br/oea/convencao/arquivos/cartilha.pdf  

http://www.cgu.gov.br/oea
http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/Arquivos/ConvencoesInternacionais/FolderConvencaoOEA.pdf
http://www.cgu.gov.br/oea/convencao/arquivos/cartilha.pdf
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majoritariamente servidores de órgãos de prevenção e combate à corrupção de estados e municípios. 

 

Quanto à cooperação entre União, estados e municípios para a prevenção e combate da corrupção, vale 

destacar a celebração de acordos de cooperação técnica entre a CGU e órgãos de controle interno estaduais. A 

CGU firmou Acordos de Cooperação com os seguintes Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, 

Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 

Sul, Roraima e Sergipe. A CGU celebrou também Acordo de Cooperação Técnica com o Conselho Nacional 

dos Órgãos de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, entidade que reúne os 

integrantes dos controles internos das unidades federativas do Brasil. Estes acordos visam ao aprimoramento 

das ações de controle e à melhoria da fiscalização de recursos federais repassados aos estados da federação, 

por meio de treinamentos, intercâmbio de informações e experiências, consultorias técnicas, entre outros.  

 

Ademais, a CGU também tem prestado assistência aos estados e municípios na implantação de sites de 

transparência pública nos moldes do Portal da Transparência30 do Governo Federal. Abaixo são apresentados 

exemplos de sites criados pelos estados com a finalidade de conceder aos cidadãos o acesso às contas 

públicas e possibilitar o controle social: 

 

Amapá http://www.amapa.gov.br/gestao/ 

Amazonas http://www.sefaz.am.gov.br/redirect.asp?sistema=45 

Bahia http://www.ba.gov.br/ 

Goiás http://www.controleinterno.goias.gov.br/goiastransparente/  

Mato Grosso http://governotransparente.mt.gov.br/  

Pará http://www.age.pa.gov.br/TransparenciaPara/ 

Paraná http://www.gestaodinheiropublico.pr.gov.br/Gestao/ 

Pernambuco www.portaltransparencia.pe.gov.br 

Santa Catarina http://www.sctransparente.sc.gov.br/  

 

Entre os mecanismos de cooperação com autoridades estaduais e municipais desenvolvidos para prevenção e 

combate à corrupção, é possível citar, também, o Programa de Fortalecimento da Gestão Pública, da 

Controladoria-Geral da União, que objetiva aprimorar a gestão dos recursos públicos pelos estados e 

municípios brasileiros, mediante a capacitação de agentes e o fornecimento de orientações e informações 

técnicas. O Programa também oferece apoio à instituição e à operacionalização das unidades de controle 

interno de estados e municípios, contribuindo para o desenvolvimento institucional dos sistemas de controle. 

Em 2007 foram realizados cursos de capacitação presencial em 20 municípios selecionados em sorteios 

                                                                                                                                                                  
29    Http://www.cgu.gov.br/Eventos/SeminarioBrasilEuropa/arquivos/Folder%20EuroBrasil_Novo.pdf 
30 O Portal da Transparência é um sítio eletrônico na Internet por meio do qual o cidadão pode acompanhar a execução 

financeira dos programas e das ações de governo em âmbito federal. Além de vencedor de três prêmios nacionais, o 

Portal da Transparência foi apresentado aos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra Corrupção 

como experiência de excelência de transparência e combate à corrupção. 
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público, capacitando 915 agentes públicos municipais das prefeituras sorteadas e de 64 municípios 

convidados. Além disso, foram realizados cursos de capacitação para as Unidades de Controle Interno em 

todos os Estados da Federação, capacitando 927 servidores estaduais e municipais e contando com a 

participação de 207 municípios. 

 

Além dos cursos presenciais, a CGU promove cursos de educação à distância, que têm como público alvo os 

agentes públicos, especialmente de estados e municípios, além de cidadãos de maneira geral, que são 

capacitados gratuitamente via internet. Foram oferecidos cursos sobre Licitações, Contratos e Convênios, 

Atendimento ao Cidadão e Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos. Nesses cursos, foi possível 

capacitar, no ano de 2007, 825 servidores públicos municipais. Na capacitação voltada aos cidadãos, destaca-

se o curso sobre controle social, com turmas oferecidas periodicamente pela CGU. Até o final deste ano de 

2008, a previsão é de que 10.000 pessoas tenham sido capacitados para que atuem no controle social das 

ações do governo, promovendo a melhor aplicação dos recursos públicos. 

 

Outra iniciativa da CGU voltada para a prevenção da corrupção, promoção da transparência e controle social 

é o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, de mobilização e capacitação da sociedade para o controle 

social. Até o ano de 2007, foram realizados 98 encontros, que envolveram 794 municípios e mais de 19mil 

cidadãos.  
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B. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES EM NÍVEL FEDERAL 

1. NORMAS DE CONDUTA E MECANISMOS PARA TORNAR EFETIVO SEU 

 CUMPRIMENTO  (ARTIGO III, PARÁGRAFOS 1 E 2 DA CONVENÇÃO) 

 

 1.1  Normas de conduta para prevenir conflitos de interesses e mecanismos para  

 tornar efetivo seu cumprimento 

O Brasil considerou e adotou medidas destinadas a criar, manter e fortalecer normas de conduta para 

prevenir conflitos de interesses e mecanismos para tornar efetivo seu cumprimento, de acordo com o exposto 

na seção 1.1 do capítulo II deste relatório. 

RECOMENDAÇÕES: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere fortalecer a implementação de leis e sistemas regulatórios em relação a conflitos de interesses, 

assegurando que sejam aplicáveis a todos os funcionários públicos, a fim de permitir a aplicação prática e 

efetiva de um sistema de ética pública. Para cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em 

conta as seguintes medidas: 

a) Levando em consideração as iniciativas legislativas existentes, considerar incluir, em um único 

conjunto de normas, um regime em matéria de conflito de interesses que se aplique à 

generalidade dos funcionários públicos, no sentido de permitir tanto aos servidores públicos 

como aos administrados ou usuários conhecer com exatidão seus deveres e direitos e, ao mesmo 

tempo, eliminar as lacunas existentes na cobertura dos regulamentos atuais. Tal medida, 

entretanto, não impediria a existência de normas dirigidas a setores que por sua especificidade 

possam requerer um tratamento especializado ou o estabelecimento de normas mais restritivas. 

b) Estabelecer ou fortalecer, conforme aplicável, mecanismos destinados a monitorar e resolver casos 

de conflitos de interesses, de modo a cobrir a totalidade dos funcionários públicos, de acordo 

com a recomendação anterior. 

c) Estabelecer, em outros casos aplicáveis, restrições adequadas para os que deixem de 

desempenhar um cargo público, tais como a proibição de atuar nos assuntos em que interveio em 

razão de sua competência, ou junto às entidades com as quais esteve vinculado recentemente por 

um prazo de tempo razoável. 

d) Implementar medidas que assegurem que a renúncia apresentada por parlamentar que ao tomar 

conhecimento da possibilidade de instauração de processo disciplinar destinado a apurar ato de 

corrupção por ele praticado não tenha o efeito de prejudicar sua apuração até o final, com a 

aplicação das sanções pertinentes. 

 

Em relação à recomendação em questão, o Brasil adotou as medidas abaixo relacionadas: 

 

– Quanto ao disciplinamento do conflito de interesses em um único conjunto de normas, aplicável à 

generalidade dos funcionários públicos, o Brasil informa que o Projeto de Lei nº 7528/2006 que, além de 

dispor sobre as situações de conflito de interesses, estabelece normas para fiscalização e avaliação de tais 
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situações e institui os casos que configuram conflito de interesses após o exercício do cargo ou emprego, 

gerando impedimento aos servidores nessa situação de exercerem certas atividades quando deixarem o 

serviço público, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional. O Projeto já foi aprovado pela Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, 

atualmente, aguarda votação no Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Ressalte-se que o sistema atual de impedimentos no pós-emprego abrange 310 cargos. Caso o Projeto seja 

aprovado sem alteração, o número de cargos submetidos a impedimentos passará a ser 2.461 e o período de 

vedação ao exercício de determinadas atividades no período pós-emprego passará de 4 meses para 1 ano.  

 

Cabe salientar que, embora o Brasil ainda não possua lei geral sobre conflito de interesses, vários órgãos 

brasileiros possuem normativos próprios sobre o assunto e vêm trabalhando no sentido de prevenir situações 

de conflitos de interesses. Exemplo disso é a atuação do Banco Central do Brasil, que identificou, por meio 

de sua Comissão de Ética, que 13 de seus servidores, licenciados para tratar de assuntos particulares, estavam 

desempenhando atividades conflitantes com a atividade do BACEN. Notificados, cinco servidores decidiram 

reassumir suas funções no BACEN, sete optaram pela demissão e um se aposentou. As regras de prevenção 

de conflito de interesses foram estabelecidas pelo BACEN, por meio da Portaria nº 43.050, de 07 de 

fevereiro de 2008 e impede a concessão de licenças, mesmo que não remuneradas, para atuação no setor 

privado em áreas reguladas pelo Banco. 

 

Ainda no sentido de prevenir situações de conflitos de interesses, vale mencionar a instituição do Sistema de 

Gestão da Ética do Poder Executivo Federal31. Entre as competências do Sistema cita-se: integrar os órgãos, 

programas e ações relacionadas com a ética pública; contribuir para a implementação de políticas públicas 

tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da 

ética pública; e, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento 

ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. 

 

Com o objetivo de formar uma rede de profissionais com responsabilidades pela promoção da ética nos 

órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, a Comissão de Ética Pública realiza periodicamente Cursos 

de Gestão da Ética Pública e Cursos de Avaliadores para os integrantes das Comissões de Ética e demais 

servidores com atuação na área. Nos anos de 2006 e 2007, foram capacitados, em Gestão da Ética, 291 

servidores e, como Avaliadores da Ética, 269 servidores. 

 

Em referência à recomendação para que o Brasil implemente medidas que assegurem que a renúncia 

apresentada por parlamentar não prejudique a apuração do ato de corrupção por ele praticado, bem como a 

aplicação das sanções pertinentes, registre-se que se encontra em tramitação no Congresso Nacional Projetos 

de Lei que instituem período de inelegibilidade para os membros das Casas Legislativas que renunciarem a 

                                                 
31  Decreto nº 6.029, de 01 de fevereiro de 2007. 
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seus mandatos como forma de furtarem-se à apuração de ato de corrupção. O principal deles é o Projeto de 

Lei Complementar nº 223, de 2001, que tornam inelegíveis, para qualquer cargo, os membros do Congresso 

Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam 

renunciado ao respectivo mandato32.  

 

Desta forma, caso o referido Projeto seja aprovado, o parlamentar que renunciar ao cargo se tornará, 

automaticamente, inelegível por, pelo menos, oito anos. Saliente-se que, atualmente, a renúncia praticada por 

parlamentares apenas impede o julgamento político de suas ações, mas as ações penais e de improbidade 

administrativa que são processadas perante o Poder Judiciário não cessam com a renúncia do parlamentar. 

 

1.2 Normas de conduta para assegurar a guarda e o uso adequado dos recursos confiados 

aos funcionários públicos no desempenho de suas funções e mecanismos  para tornar efetivo 

seu cumprimento. 

De acordo com o exposto na seção 1.2 do capítulo II deste relatório, o Brasil considerou e adotou medidas 

destinadas a criar, manter e fortalecer normas de conduta para assegurar a guarda e o uso adequado dos 

recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções. 

RECOMENDAÇÃO: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere continuar fortalecendo a implementação das normas de conduta para assegurar a guarda e o uso 

adequado dos recursos confiados aos funcionários públicos no desempenho de suas funções. Para cumprir 

com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta a seguinte medida: 

- Fortalecer os mecanismos de controle em geral de forma a garantir, ainda mais, a aplicação eficaz das 

sanções impostas. 

 

Visando a fortalecer os órgãos que atuam no combate à corrupção, destaca-se a realização, nos anos de 2006 

e 2007, de concursos públicos para ingresso de servidores para os principais órgãos de controle, a saber a 

Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas da União. O TCU admitiu apenas nos anos de 2006 e 

2007, 289 novos servidores. Abaixo, são apresentados os números de servidores contratados pela CGU: 

 

Número de servidores admitidos pela CGU  

 

 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Analista de Finanças e 

Controle - CGU 

 

239 

 

209 

 

286 

 

160 
894 

 

Sobre os mecanismos para tornar efetivo o cumprimento das normas de conduta e combater a impunidade, 

pode-se destacar a consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, com a criação de 

                                                 
32 A inelegibilidade se aplicará às eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual 

foram eleitos tais membros, bem como nos oito anos subseqüentes ao término de sua legislatura. 
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Corregedorias Setoriais da CGU para atuar em cada um dos Ministérios. Para dar suporte a esse Sistema, 

houve um significativo aumento de analistas na Corregedoria. O número de analistas passou de 19, em 2005, 

para 110 em 2007. Em março de 2008 a CGU realizou um novo concurso, com 400 vagas, sendo que 45 são 

destinadas exclusivamente para a Corregedoria. 

 

 

 1.3 Normas de conduta e mecanismos com relação a medidas e sistemas para exigir  

 dos funcionários públicos que informem as autoridades competentes dos atos de  

 corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. 

O Brasil considerou e adotou medidas destinadas a criar, manter e fortalecer normas de conduta e 

mecanismos com relação a medidas e sistemas para exigir dos funcionários públicos que informem as 

autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento, de 

acordo com o exposto na seção 1.3 do capítulo II deste relatório. 

RECOMENDAÇÕES: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere fortalecer as normas e mecanismos que exigem que os funcionários públicos informem as 

autoridades competentes dos atos de corrupção nas funções públicas de que tenham conhecimento. Para 

cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta as seguintes medidas: 

I. Continuar com medidas para o fortalecimento da proteção dos funcionários públicos que 

denunciem atos de corrupção de boa-fé, visando protegê-los de ameaças ou represálias das que 

possam ser vítima em conseqüência do cumprimento desta obrigação. 

II. Conscientizar os funcionários públicos em relação aos propósitos do dever de denunciar às 

autoridades competentes os atos de corrupção nas funções públicas de que tenham 

conhecimento. 

 

Essa matéria foi tratada na Seção I das respostas do Brasil ao item referente aos sistemas para proteger os 

funcionários públicos e cidadãos particulares que denunciem de boa-fé atos de corrupção. 

 



 84 

2. SISTEMAS PARA A DECLARAÇÃO DAS RECEITAS, ATIVOS E PASSIVOS  (ARTIGO 

III, PARÁGRAFO 4, DA CONVENÇÃO) 

O Brasil considerou e adotou medidas destinadas a criar, manter e fortalecer sistemas para a declaração 

das receitas, ativos e passivos, por parte das pessoas que desempenham funções públicas nos cargos que 

estabelece a lei, de acordo com o exposto na seção 2 do capítulo II deste relatório. 

RECOMENDAÇÕES: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere fortalecer os sistemas para a declaração das receitas, ativos e passivos. Para cumprir com esta 

recomendação, o Brasil poderá levar em conta as seguintes medidas: 

b) Regular as condições, procedimentos e outros aspectos relacionados à divulgação pública, 

quando for o caso, das declarações das receitas, ativos e passivos, respeitados os princípios 

fundamentais do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. 

c) Tipificar o delito de enriquecimento ilícito (ver seção 2.2 do capítulo II deste relatório). 

d) Otimizar os sistemas de análise do conteúdo das declarações de receitas, ativos e passivos, com 

o objetivo de que as mesmas sirvam também como uma ferramenta útil para a detecção e 

prevenção de conflitos de interesses e crimes, quando for o caso. 

e) Fortalecer as disposições relacionadas com a verificação do conteúdo de tais declarações, de tal 

maneira que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União possam contar 

com procedimentos que permitam impulsionar a efetivação de tal verificação respeitados os 

princípios fundamentais do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. (ver seção 

2.2 do capítulo II deste relatório). 

 

No que tange à tipificação do delito de enriquecimento ilícito, há um Projeto de Lei33 que tramita no 

Congresso Nacional com tal propósito. Esse Projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados. Atualmente, aguarda votação em Plenário. Caso a redação do Projeto não sofra alteração, o 

enriquecimento ilícito será tipificado no ordenamento jurídico brasileiro nos seguintes termos: 

 

Enriquecimento ilícito 

Art. 317-A - Possuir, manter ou adquirir, para si ou para outrem, o funcionário 

público, injustificadamente, bens ou valores de qualquer natureza, incompatíveis 

com sua renda ou com a evolução de seu patrimônio: 

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que, embora não 

figurando como proprietário ou possuidor dos bens ou valores nos registros 

próprios, deles faça uso, injustificadamente, de modo tal que permita atribuir-lhe 

sua efetiva posse ou propriedade. 

 

                                                 
33  Projeto de Lei N.º 5.586/2005. 
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O Decreto N.º 5.483, de 30 de junho de 2005, regulamentou a sindicância patrimonial, permitindo à 

Controladoria-Geral da União a apuração de indícios de enriquecimento ilícito de agentes públicos, nos casos 

de evolução patrimonial incompatível com a renda. Nos anos de 2006 e 2007, foram realizadas, ao todo, 326 

análises patrimoniais no âmbito da CGU. 

 

Para agilizar o procedimento de análise da evolução patrimonial do agente público, a fim de verificar a 

compatibilidade dessa evolução com os recursos e disponibilidades que compõem o seu patrimônio, a 

Controladoria-Geral da União e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão editaram a Portaria 

Interministerial nº 298, de 6 de setembro de 2007, que estabelece a todos os agentes públicos no âmbito do 

Poder Executivo Federal o dever de autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias de suas Declarações de 

Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(SRF), ou apresentar anualmente, em papel, Declaração de Bens e Valores que compõem o seu patrimônio 

privado, a fim de ser arquivada no Serviço de Pessoal do órgão ou entidade ao qual está vinculado.  

 

A edição dessa Portaria representa um significativo avanço para o aprimoramento do sistema de 

acompanhamento da evolução patrimonial dos funcionários públicos do Poder Executivo Federal, pois, além 

de garantir maior segurança e sigilo às informações apresentadas, regulamenta a possibilidade de o servidor 

autorizar o acesso, por meio eletrônico, às cópias da Declaração do Imposto de Renda entregue à Receita 

Federal. A partir da autorização concedida, os órgãos de controle interno e externo poderão realizar análises 

de forma sistemática e automatizada, o que simplifica, agiliza e torna mais seguro o trabalho realizado pela 

CGU e pelo Tribunal de Contas da União de detecção de casos de enriquecimento ilícito. 

 

Registre-se que, como forma de compelir o servidor a cumprir a obrigação prevista na aludida Portaria, a 

norma prevê que será instaurado processo administrativo disciplinar, nos termos do § 3 o do art. 13 da Lei n 

o 8.429, de 1992 e do art. 5º do Decreto N.º 5.483/05, contra o agente público que se recusar a prestar 

declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, podendo o mesmo ser punido com 

a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

 

Também se destaca no combate às irregularidades praticadas pelos agentes públicos do Poder Executivo 

Federal, o sistema correcional brasileiro, cujo órgão central é a Controladoria-Geral da União (CGU). Nos 

últimos dois anos foram instaurados, somente pela CGU, 135 processos administrativos e sindicâncias para 

investigar irregularidades praticadas por funcionários públicos. Nos demais órgãos e entidades que compõem 

o sistema de correição, foram instaurados, apenas no ano de 2007, 6.201 processos administrativos 

disciplinares e sindicâncias. 

 

Conforme demonstra a Tabela abaixo, entre 2003 e 2007 foram instaurados 25.675 processos administrativos 

disciplinares e sindicâncias pelos órgãos de correição do Poder Executivo Federal. De todos esses processos, 

foram aplicadas penas expulsivas a 1.622 agentes públicos. 
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Tabela 3: Número de punições expulsivas aplicadas no Poder Executivo entre 2003 e 2007 

Punições 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

DEMISSÃO 242 254 240 299 386 1421 

CASSAÇÃO 8 15 17 24 29 93 

DESTITUIÇÃO 14 23 15 34 22 108 

TOTAL 264 292 272 357 437 1622 
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3. ÓRGÃOS DE CONTROLE SUPERIOR COM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES 

 SELECIONADAS (ARTIGO III, PARÁGRAFOS 1, 2, 4 E 11 DA CONVENÇÃO) 

O Brasil considerou e adotou medidas destinadas a criar, manter e fortalecer os órgãos de controle superior 

para o efetivo cumprimento das disposições selecionadas para serem analisadas na primeira rodada (Artigo 

III, parágrafos 1, 2, 4 e 11 da Convenção), conforme indicado na seção 3 do Capítulo II do presente 

relatório. 

RECOMENDAÇÃO: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere a seguinte recomendação: 

- Continuar a fortalecer os órgãos de controle superior em suas funções relacionadas com a aplicação dos 

parágrafos 1, 2, 4 e 11 do artigo III da Convenção, especialmente a Comissão de Ética Pública, objetivando 

assegurar que tal controle seja efetivo; dar-lhes maior apoio, bem como recursos necessários para o 

desempenho de suas funções; e fortalecer os mecanismos que permitem a coordenação institucional de suas 

atividades, quando aplicável, e sua constante avaliação e supervisão. 

 

O Brasil vem, sistematicamente, aumentando os investimentos e a disponibilização de recursos aos órgãos de 

controle para que estes ampliem e bem desempenhem as suas atividades. Como exemplo, destaca-se a 

evolução do orçamento destinado à Controladoria-Geral da União (CGU). Em 2004, a CGU teve uma 

dotação orçamentária total no valor de R$ 172.310.588,00 (Cento e setenta e dois milhões, trezentos e dez 

mil, quinhentos e oitenta e oito reais). Em 2007, a dotação orçamentária foi de R$ 378.985.849,52 (Trezentos 

e setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e 

dois centavos). Assim, em quatro anos, o orçamento da CGU mais que duplicou. Para o ano de 2008, a 

previsão orçamentária da CGU é de R$ 394.643.981 (trezentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e 

quarenta e três mil, novecentos e oitenta e um reais). 

 

Além da CGU, o Tribunal de Contas da União (TCU) também teve uma significativa elevação no seu 

orçamento. Passou de R$ 643.138.879 (seiscentos e quarenta e três milhões, cento e trinta e oito mil, 

oitocentos e setenta e nove reais) em 2004 para R$ 1.060.747.728 (um bilhão, sessenta milhões, setecentos e 

quarenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais) em 2007, o que demonstra uma evolução de mais de 60% 

em quatro anos. 

 

Ainda como ações de fortalecimento dos órgãos, foram realizados concursos para o ingresso de novos 

servidores nas carreiras de controle. Na CGU, por exemplo, de 2004 a 2007, ingressaram por meio de 

concurso público, 894 novos servidores. Neste ano de 2008 a CGU já realizou um novo concurso para o 

ingresso de 400 novos servidores e o TCU já aprovou a realização de um concurso para a contratação de 124 

novos analistas de controle externo. 

 

Para fortalecer os mecanismos de controle e aperfeiçoar a coordenação institucional, é importante destacar 

que, a partir de 2007, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro passou a ter também como 
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objetivo o combate à corrupção, passando a denominar-se Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro - ENCCLA. 

 

Também os estados brasileiros têm aprimorado os seus órgãos de auditoria interna, criando estruturas 

próprias de auditoria e controle ou aperfeiçoando as estruturas já existentes, com a criação de departamentos 

específicos para tratar das questões afetas à integridade, à ética e à transparência institucional, conforme 

demonstram as experiências apontadas a seguir:  

 

O Governo do Estado do Ceará criou, por meio da Lei nº. 13.297, de 07 de março de 2003, a Secretaria da 

Controladoria – SECON, no intuito de conferir maior eficiência às atividades de controle interno e de 

adaptar-se às novas tendências nessa área. A Secretaria da Controladoria adquiriu novas competências ao se 

unificar à Ouvidoria Geral, por força da publicação da Lei nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007. Além disso, 

essa lei criou o Portal da Transparência do estado do Ceará, para que o cidadão possa acompanhar a 

execução financeira dos programas desenvolvidos pelo governo do estado, em especial a captação de 

recursos federais e as transferências de recursos aos municípios. 

 

Com a edição da Lei Complementar n.º 381 de 7 de maio de 2007, o estado de Santa Catarina criou o 

Sistema de Controle Interno, parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda. O sistema foi 

regulamentado em 2008 pelo Decreto n.º 1.178 de 19 de março, sendo a Diretoria de Auditoria Geral (DIAG) 

um dos seus núcleos técnicos e responsável pelo planejamento e implementação das atividades de auditoria, 

prevenção e orientação nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

 

No estado de Minas Gerais, a Auditoria-Geral do Estado, por meio do artigo 22 do Decreto n.º 44.655, de 19 

de novembro de 2007, criou, dentro de sua estrutura administrativa, a Diretoria Central de Aperfeiçoamento 

Disciplinar, Promoção da Integridade, Ética e Transparência Institucional, com as finalidades de proposição, 

orientação, coordenação e acompanhamento de atividades de análise processual e aperfeiçoamento 

disciplinar. Entre as competências dessa Diretoria, incluem-se a coordenação, proposição e promoção de 

ações de divulgação sobre direitos e deveres disciplinares do servidor público de órgãos e entidades do Poder 

Executivo, visando à prevenção de ilícitos, e a promoção de parcerias com instituições públicas e privadas 

com vistas ao desenvolvimento de projetos de integridade institucional, ética e transparência, bem como ao 

cruzamento e troca de informações estratégicas.  

 

Ao seu turno, o Governo do estado de Alagoas encaminhou em 21 de maio de 2008 à Assembléia Legislativa 

projeto de lei para a criação de Portal da Transparência, inserido na estrutura da Controladoria-Geral do 

Estado, com o objetivo de divulgar todas as contas públicas dos três Poderes (Legislativo, Executivo e 

Judiciário), do Ministério Público e do Tribunal de Contas do estado. A divulgação das contas de todos os 

Poderes e demais instituições marca uma iniciativa pioneira dentre os estados brasileiros.  
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Em relação às ações que buscam fortalecer a ética pública no Brasil, destaca-se o Decreto nº 6.029, de 1º de 

fevereiro de 2007, que instituiu o Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo Federal, cuja finalidade é 

promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Esse sistema é 

integrado pela Comissão de Ética Pública (CEP), Comissões de Ética de que trata o Decreto nº 1.171/94, e as 

demais comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Abaixo 

algumas estatísticas que ilustram o desempenho do Sistema de Gestão da Ética: 

 

Comissões de Ética e Representantes Setoriais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, a Controladoria-Geral da União incorporou às suas rotinas de fiscalização a verificação da 

existência e atuação das Comissões de Ética nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 

 

 

4. MECANISMOS PARA ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E DE 

ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS NOS ESFORÇOS PARA  PREVENIR A 

CORRUPÇÃO (ARTIGO III, PARÁGRAFO 11, DA CONVENÇÃO) 

O Brasil considerou e adotou medidas para estabelecer, manter e fortalecer os mecanismos destinados a 

estimular a participação da sociedade civil e de organizações não-governamentais nos esforços para 

prevenir a corrupção, conforme o indicado na seção 4 do capítulo II do presente relatório. 

RECOMENDAÇÕES: À luz dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere as seguintes recomendações: 

4.1. Mecanismos de participação em geral 

A Comissão não considerou necessário formular recomendações nesta seção. 

4.2. Mecanismos para garantir o acesso à informação: 

- Continuar fortalecendo os mecanismos para o acesso à informação pública. 

Para cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta a seguinte medida: 

- Considerar a conveniência de integrar e sistematizar em um só diploma normativo as disposições que 

garantem o acesso à informação pública. 

4.3. Mecanismos de consulta 

- Continuar fortalecendo os mecanismos de consulta.  

Natureza Jurídica  % tem Comissão % tem Repres. 

Setorial 

Direta  50 50 

Indireta Autarquia 47 7 

 Empresa Pública 48 29 

 Fundação Pública 29 22 

 Sociedade de Economia Mista 36 22 
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Para cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta a seguinte medida: 

- Continuar estimulando a utilização dos mecanismos existentes para permitir a consulta dos setores 

interessados em relação com o desenho de políticas públicas e a elaboração de projetos de lei, decretos 

ou resoluções nos diferentes organismos do Estado. 

4.4. Mecanismos para estimular a participação ativa na gestão pública 

Fortalecer e continuar implementando mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e de 

organizações não–governamentais nos esforços para prevenir a corrupção. 

Para cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta a seguinte medida: 

- Estabelecer mecanismos, adicionais aos já existentes, para fortalecer e estimular a participação da 

sociedade civil e de organizações não-governamentais na gestão pública, especialmente nos esforços para 

prevenir a corrupção, e promover o conhecimento dos mecanismos de participação estabelecidos e sua 

utilização. 

4.5. Mecanismos de participação no acompanhamento da gestão pública 

- Fortalecer e continuar implementando mecanismos para estimular a participação da sociedade civil e das 

organizações não-governamentais no acompanhamento da gestão pública. 

Para cumprir com esta recomendação, o Brasil poderá levar em conta as seguintes medidas: 

a. Promover, quando aplicável, mecanismos para que os funcionários públicos permitam, facilitem ou 

ajudem à sociedade civil e às organizações não-governamentais no desenvolvimento de atividades de 

acompanhamento da gestão pública e prevenção da corrupção. 

b. Desenhar e implementar programas específicos para divulgar amplamente os mecanismos de 

participação no acompanhamento da gestão pública, e, quando seja apropriado, capacitar e assessorar a 

sociedade civil e as organizações não governamentais para que possam utilizálos. 

c. Continuar a ampliar a divulgação de informação oficial através de diversos meios eletrônicos (ver 

seção 4.2.2 do capítulo II deste relatório). 

 

Em relação aos mecanismos utilizados para estimular a participação da sociedade no acompanhamento da 

gestão pública, merece destaque o Portal da Transparência, que é um canal pelo qual o cidadão pode 

acompanhar a execução financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Nele estão disponíveis 

informações sobre os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a Estados, Municípios e 

Distrito Federal - para a realização descentralizada das ações do governo - e diretamente ao cidadão, bem 

como dados sobre os gastos realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação de obras e 

serviços, por exemplo.  

 

Em maio de 2008, o Portal possuía 647.926.826 (seiscentos e quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e 

seis mil, oitocentos e vinte e seis) registros, que totalizam R$ 4.278.754.164.876,95 (quatro trilhões, 

duzentos e setenta e oito bilhões, setecentos e cinqüenta e quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil, 

oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) em gastos abertos à fiscalização por toda a 

sociedade. Em 2008, de janeiro a abril, a média mensal de acessos ao Portal da Transparência foi de 57.148 
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(cinqüenta e sete mil, cento e quarenta e oito). Além do acesso direto, os usuários podem se cadastrar no 

Portal para receber informações sobre a liberação de recursos para um determinado município. Esse 

procedimento, conhecido como "Sistema Push", conta atualmente com 12.396 usuários cadastrados. 

 

A CGU promoveu uma reformulação no Portal da Transparência visando a facilitar ainda mais o acesso do 

cidadão às informações ali disponíveis. Além de navegação mais amigável e moderna, foram incluídas novas 

possibilidades de consulta e uma nova seção - “Aprenda Mais” - em que o usuário aprende os principais 

conceitos relacionados ao Portal (transferências constitucionais, transferências voluntárias, convênios, entre 

outros); informações sobre o funcionamento de alguns programas do Governo Federal (objetivos, órgãos 

responsáveis, normas legais e valores); e dicas sobre como fiscalizar a correta aplicação dos recursos. Outra 

seção criada foi a de “Perguntas Freqüentes”, que reúne respostas sobre as dúvidas mais comuns dos 

usuários; e a seção sobre “Participação e Controle Social” que ensina o que são os conselhos municipais, 

orçamento participativo, órgãos de fiscalização e traz orientações que visam a incentivar as discussões sobre 

o uso do dinheiro público e o controle de sua aplicação.  

 

Além do Portal da Transparência, estão disponíveis aos cidadãos as Páginas da Transparência Pública de 

todos os Ministérios que apresentam dados referentes às despesas realizadas, com informações sobre 

execução orçamentária, licitações, contratos, convênios, diárias e passagens que ocorrerem em seus 

respectivos âmbitos. Além dos Ministérios, vários órgãos da Administração Pública Federal já possuem, nos 

mesmos moldes, a sua Página da Transparência Pública. No total, atualmente, 318 órgãos e entidades já 

possuem Páginas de Transparência Pública ativas e disponíveis na internet. 

 

Ainda com o intuito de estimular a participação na gestão pública e fomentar o controle social, a CGU dá 

seguimento ao Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, que capacita conselheiros municipais dos 

programas federais, lideranças da sociedade civil e cidadãos em geral, sobre a correta aplicação dos recursos 

públicos repassados pela União aos municípios. Além disso, também são capacitados agentes públicos 

municipais objetivando orientá-los quanto à transparência, à responsabilização e à necessidade do 

cumprimento dos dispositivos legais. Desde 2004, já foram realizados 98 eventos desse programa, que 

atingiram 794 municípios de todas as regiões do país. Até o fim de 2007, o programa atingiu quase 20 mil 

cidadãos, entre agentes públicos, conselheiros, lideranças comunitárias, professores e estudantes. No 

primeiro semestre de 2008, o Programa Olho Vivo atingirá 180 municípios, onde serão treinados 3030 

cidadãos. 

 

A CGU também desenvolve ações de educação à distância e treinamentos de apoio ao desenvolvimento de 

órgãos de controle interno. Em 2007, 1.025 pessoas participaram dos cursos oferecidos pela CGU via 

internet; em 2008, 1.640 cidadãos já foram capacitados para o exercício do controle social por meio de curso 

a distância e 1.460 estão inscritos em curso em andamento e até o final deste ano, 10 mil terão sido treinados.   
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No tocante às ações de apoio ao desenvolvimento dos órgãos de controle interno, 1.249 servidores públicos 

já foram capacitados, dos quais 1.082 servidores municipais e 167 estaduais. 333 municípios e 5 Estados 

foram beneficiados com a ação. Neste ano, 428 servidores já foram treinados. 

 

Com o objetivo de promover também no ambiente escolar a reflexão e o debate sobre cidadania, ética e 

participação social e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e livre de corrupção, a CGU 

lançou em 2007, um Concurso de desenhos e redações sobre essa temática para alunos do ensino 

fundamental e médio. O 1º Concurso de Desenho e Redação da CGU foi realizado nos municípios 

participantes dos encontros do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público e contou com a participação de 

mais de 116.000 (cento e dezesseis mil) alunos, inclusive estudantes de escolas indígenas e de instituições 

especializadas em portadores de deficiência psicomotora. 

 

A Controladoria-Geral da União apóia, ainda, a campanha ‘Empresa Limpa’, decorrente do Pacto 

Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, pelo qual as empresas signatárias comprometem-se a 

elaborar e aprovar códigos de ética ou políticas de integridade que expressem de forma inequívoca as 

políticas adotadas em relação a sistemas de integridade e combate à corrupção.  

 

Desta forma, além dos esforços empreendidos pelo governo e pelas organizações não-governamentais para 

prevenção à corrupção, também o setor privado torna-se ator indispensável na luta pela prevenção e combate 

à corrupção. Informações sobre a campanha ‘Empresa Limpa’ e o Pacto Empresarial pela Integridade e 

Contra a Corrupção, bem como notícias e eventos relacionados, estão disponíveis no site 

www.empresalimpa.org.br. 

 

Por fim, informa-se que a elaboração do Projeto de Lei de acesso à informação foi finalizada pela CGU, no 

âmbito do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, tendo sido enviado à Casa Civil da 

Presidência da República para análise final no âmbito do Poder Executivo e encaminhamento ao Congresso 

Nacional. 

 

5. ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO (ARTIGO XIV DA CONVENÇÃO) 

O Brasil adotou medidas em matéria de assistência recíproca e cooperação técnica mútua, de acordo com o 

disposto no artigo XIV da Convenção, conforme descrito e analisado na seção 5 do capítulo II deste 

relatório. 

RECOMENDAÇÕES: Em vista dos comentários formulados nesta seção, a Comissão sugere que o Brasil 

considere as seguintes recomendações: 

5.1.  Estabelecer uma legislação sobre assistência recíproca e continuar a negociar acordos  bilaterais na 

matéria, bem como fazer parte de outros instrumentos internacionais  pertinentes que facilitem tal 

assistência. 

5.2.  Continuar os esforços de intercambiar cooperação técnica com outros Estados Partes em 
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 relação às formas e aos meios mais efetivos para prevenir, detectar, investigar e punir atos  de 

corrupção. 

5.3.  Determinar e priorizar áreas específicas nas quais o Brasil considere que necessita cooperação 

técnica de outros Estados Partes ou de instituições multilaterais de cooperação     para fortalecer 

suas capacidades de prevenir, detectar, investigar e punir atos de corrupção. 

 

Em relação à assistência recíproca e à cooperação mútua, de acordo com o disposto no artigo XIV da 

Convenção, o Brasil produziu alguns avanços desde a primeira rodada de avaliação. 

 

Em 3 de janeiro de 2008 foi publicado o Decreto nº 6.340 que promulgou a Convenção Interamericana sobre 

Assistência Mútua em Matéria Penal, assinada em Nassau, em 23 de maio de 1992, e seu Protocolo 

Facultativo, assinado em Manágua, em 11 de junho de 1993. A adoção dessa Convenção é muito importante 

na medida em que estabelece a adoção, pelos Estados Partes, de regras comuns no campo de assistência 

mútua nas investigações, processos e procedimentos em matéria penal. 

 

O Brasil também faz parte de vários instrumentos internacionais multilaterais que prevêem a assistência 

mútua e a cooperação técnica, entre os quais pode-se destacar a Convenção das Nações Unidas contra a 

Corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a Convenção da 

OCDE sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais e o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do MERCOSUL: Argentina, 

Uruguai e Paraguai. 

 

Ademais, o Brasil possui instrumentos bilaterais de assitência em matéria penal com os seguintes países 

americanos: Colômbia, Estados Unidos, Peru e Suriname. Além destes, estão em fase interna de ratificação 

os acordos com o Canadá, Panamá, Honduras, México e o Acordo de Assistência Jurídica Mútua em 

Assuntos Penais entre o MERCOSUL, Bolívia e Chile. 

 

 

6. AUTORIDADES CENTRAIS (ARTIGO XVIII DA CONVENÇÃO) 

O Brasil cumpriu o estabelecido no artigo XVIII da Convenção ao designar o Ministério da Justiça como 

autoridade central para os propósitos de assistência e cooperação internacional previstos na Convenção, de 

acordo com o exposto na seção 6 do capítulo II do presente relatório. 

 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

RECOMENDAÇÕES: Com base na análise e nas contribuições efetuadas ao longo deste relatório, a 

Comissão sugere que o Brasil considere as seguintes recomendações: 

7.1  Formular e implementar, conforme aplicável, programas de capacitação dos servidores  públicos 

responsáveis pela aplicação dos sistemas, normas, medidas e mecanismos  considerados neste 
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relatório, com o objetivo de garantir seu adequado conhecimento,  gestão e aplicação. 

7.2  Selecionar e desenvolver procedimentos e indicadores, conforme aplicável, que permitam verificar o 

acompanhamento das recomendações estabelecidas neste relatório e comunicar o assunto à 

Comissão por meio da Secretaria Técnica. Para os fins indicados, poderá levar em conta a lista de 

indicadores mais generalizados, aplicáveis ao Sistema Interamericano que estiverem disponíveis 

para a seleção indicada por parte do Estado  analisado, publicada pela Secretaria Técnica da 

Comissão no sítio web da OEA, bem como informações decorrentes da análise dos mecanismos que 

forem desenvolvidos de  acordo com a recomendação 7.3 seguinte. 

7.3  Desenvolver, quando for apropriado e quando ainda não houver, procedimentos para  analisar os 

mecanismos mencionados neste relatório, bem como as recomendações  constantes do mesmo. 

 

O Brasil possui diversos programas de capacitação de seus servidores públicos. Alguns deles, inclusive, já 

foram mencionados nas respostas dessa segunda rodada. Abaixo serão apresentados dados sobre os 

principais programas. 

 

Um dos principais programas é o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNCLD). O PNCLD foi criado em 2004, no âmbito da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) para fortalecer a coordenação entre 

os agentes públicos, a partir de cursos e treinamentos nas capacidades e habilidades necessárias para a 

adoção de medidas preventivas e condução de inquéritos e ações penais nos crimes de corrupção e lavagem 

de dinheiro. A tabela abaixo mostra a evolução no número de agentes públicos treinados: 

 

ANO 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

AGENTES 253 490 690 1122 2555 

 

Alguns treinamentos são oferecidos pela Controladoria-Geral da União, como por exemplo, o curso de 

Análise Patrimonial e o Programa de Qualificação em Processo Administrativo Disciplinar.  

 

Análise patrimonial 2006 2007 2008 TOTAL 

Número de servidores treinados 80 43 39 162 

 

Processo Administrativo 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Número de servidores treinados 34 1397 956 1055 1305 4747 

 

Além destes, a CGU também promove o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público, que capacita 

conselheiros municipais, lideranças da sociedade civil e cidadãos em geral para o exercício do controle 

social.  
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Também se destaca na promoção de cursos e capacitação a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP), que é uma fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e que 

tem como missão desenvolver competências de servidores para aumentar a capacidade do governo na gestão 

das políticas públicas. A tabela abaixo mostra os principais cursos com o número de participantes nos dois 

últimos anos e a previsão para o ano de 2008. 

 

CURSOS 

2006 2007 2008 (Previsão) 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

Nº de 

Turmas 

Nº de 

Treinandos 

A legislação de pessoal e o SIAPE como 

instrumento de gestão 
- - 4 109 3 60 

Elaboração de editais para aquisições no 

setor público 
25 613 20 413 19 380 

Formação de pregoeiros: pregão 

eletrônico 
48 1033 20 426 22 440 

Gestão de contratos de serviços 11 243 19 455 12 240 

Gestão de contratos de suprimentos 4 72 6 119 9 180 

Registro de preços 22 479 8 187 7 140 

Sistemas eletrônicos de compras 20 458 5 86 5 100 

Ética e serviço público34 3 2.101 4 2.298 5 2.780 

Legislação aplicada à logística de 

suprimentos - Lei 8.666/9335 
3 953 4 2.252 3 1.560 

 

Em relação ao sistema ComprasNet, em 2007, foram capacitados 4.591 servidores na utilização do pregão 

eletrônico. Os cursos foram ministrados de forma virtual e presencial em todas as regiões do país. Além 

destes, 1.540 servidores receberam treinamento sobre outros módulos do sistema de compras públicas. Em 

março de 2008, nova turma foi iniciada pela Escola Virtual de Formação de pregoeiros do Governo Federal. 

O curso é gratuito e aborda conhecimentos sobre a legislação e as principais funcionalidades do sistema de 

pregão eletrônico, tornando os participantes aptos a conduzir e executar com segurança e rapidez os 

procedimentos previstos no processo de licitação.  

 

Podem participar servidores que atuam na área de compras eletrônicas nas Unidades de Administração de 

Serviços Gerais (UASG) do Governo Federal e também nos 406 órgãos estaduais e municipais que já 

aderiram ao Sistema ComprasNet para uso do pregão eletrônico. 

 

A Comissão de Ética Pública (CEP), órgão vinculado à Presidência da República, possui três ações para 

capacitação de agentes públicos em temas relacionados à ética e ao sistema de gestão da ética introduzido no 

                                                 
34 Curso a distância. 
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Poder Executivo Federal pelo Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007. São eles o Curso de Gestão da 

Ética, o Curso de Avaliadores e os Seminários de Gestão da Ética. A tabela abaixo mostra o número de 

servidores treinados em 2006 e 2007 em cada uma dessas atividades. 

 

ATIVIDADE 2006 2007 

Curso de Gestão da Ética 141 150 

Curso de Avaliadores 139 130 

Seminário de Gestão da Ética 217 234 

TOTAL 497 514 

 

 

8. ACOMPANHAMENTO 

A Comissão considerará os relatórios periódicos do Brasil sobre os progressos na implementação das 

recomendações anteriores, no âmbito das reuniões plenárias da mesma, de acordo com o disposto no artigo 

30 do Regulamento e Normas de Procedimento desta Comissão. 

Do mesmo modo, a Comissão analisará os progressos na implementação das recomendações formuladas no 

presente relatório, de acordo com o disposto nos artigos 31 e, sempre e quando aplicável, 32 do citado 

Regulamento. 

                                                                                                                                                                  
35 Idem. 


