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01. Sistemas para a contratação de funcionários públicos. 
 

No Brasil, a contratação de funcionários públicos deve observar um conjunto de 

princípios estabelecidos na Constituição federal de 1988: os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O ingresso nas carreiras da 

administração pública brasileira, constituídas por cargos e empregos públicos, deve 

observar como regra geral a realização de 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.  

A estrutura de pessoal no âmbito da administração pública brasileira também conta 

com cargos em comissão, considerados de livre nomeação e exoneração. Tais cargos 

destinam-se a pessoas de confiança das autoridades para exercerem atribuições de direção, 

chefia e assessoramento e são ocupados de forma transitória. Por essa razão, a investidura 

nesses cargos não requer a realização de prévio concurso público, ocorrendo por iniciativa 

da autoridade competente para preenchê-los e que também pode exonerar seus titulares 

livremente. 

                                                           
1 O presente trabalho foi desenvolvido em parceira com a ONG Movimento Voto Consciente 
(http://www.votoconsciente.org.br/index.php ).  Equipe de Trabalho: Coordenação Geral: Dra. Rita de Cássia 
Biason; Pesquisador do Movimento Voto Consciente: Ms.  Sérgio Praça; Consultores jurídicos: Dr. Fernando 
Menezes e Ms. Carolina Motta.  
2 Todas as recomendações presentes ao longo deste relatório são sugestões da sociedade civil. Não participam 
destas orientações  os consultores jurídicos e os entrevistados.  Cabe ao Movimento Voto  Consciente, 
representante da sociedade Civil, responder por tais orientações. 
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Em 2007, ingressaram no serviço público federal brasileiro por concurso 11.939 

funcionários e 12.523 por regime de contratação temporário.  Na contratação de cargos e 

funções de confiança e gratificações do poder público federal foram 75.987, sendo que 

20.187 são os cargos DAS (Diretoria e Assessoramento Superior), que abrangem cargos  de 

alta direção e assessoria até cargos médios de gerencia, incluem assessores da Presidência 

da República, Secretários Ministeriais e dirigentes da administração direta. O principal 

problema, apontado por promotores públicos, juízes e especialistas, diz respeito aos 

desvirtuamentos na contratação de funcionários públicos praticado nos últimos anos.  

A legislação brasileira trata de funções de confiança e cargos em comissão. O cargo 

em comissão deveria caber exclusivamente aos executores de políticas públicas – por 

exemplo, secretários estaduais, ministros etc. – aos quais cabe dar vida à política 

governamental definida pelo chefe do Executivo. A CF/88 determinou que essas funções de 

confiança têm de ser concursadas. No entanto, os administradores públicos não mais 

utilizam a nomenclatura “função de confiança” para obter mais autonomia na contratação 

de funcionários mas de “cargos em comissão”. Esta modalidade de contratação passa a ser 

o recurso utilizado.  

A dificuldade apresentada na utilização dos cargos em comissão é que a CF/88 não 

estabeleceu o percentual de cargos que podem ser preenchidos sem concurso. Os 

funcionários contratados para ocupar os cargos em comissão, sem concurso, podem ser 

mandados embora a qualquer momento e seus direitos trabalhistas são precários. Além 

disso, os cargos em comissão costumam ser preenchidos por critérios exclusivamente 

partidários/políticos. Relatório da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades 

Trabalhistas na Administração Pública do Ministério Público do Trabalho, ligado ao 

Ministério Público da União, referente ao período 2003-2007 mostra que há 170 

procedimentos administrativos em andamento relativos a desvirtuamentos dos cargos em 

comissão, afetando 8.156 funcionários públicos. É algo que afeta negativamente a 

transparência, equidade e eficiência na contratação de funcionários públicos.  

Recomenda-se duas mudanças legislativas sobre esse assunto: 1) a normatização de 

contratação dos servidores da união em regime jurídico único, pois eliminar-se-iam as 

figuras de temporário e terceirização; 2) a elaboração de uma lei complementar que 

discipline um baixo percentual de cargos em comissão.  
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2. Sistemas para a aquisição de bens e serviços por parte do Estado. 

 

No Brasil, a aquisição de bens e serviços pelo Estado deve observar um procedimento 

administrativo que assegure a igualdade entre os concorrentes, bem como permita a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração pública. Trata-se do processo de licitação, 

previsto pelo artigo 37, XXI, da Constituição federal de 1988. A Lei federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, corresponde ao principal marco legal em matéria de licitações e contratos 

administrativos.  

Além de preconizar a igualdade entre os concorrentes e a escolha da melhor 

proposta para a administração, o processo licitatório instituído pela Lei nº 8.666 

consolidou, no plano legal, o dever do rigoroso cumprimento das condições previstas no 

edital, a realização de um julgamento objetivo, a adjudicação compulsória e a ampla defesa. 

Além disso, foram formalizadas as etapas do procedimento licitatório, que envolvem 

basicamente a habilitação dos concorrentes e a análise e escolha das propostas apresentadas 

pelos interessados em contratar com o poder público. Essas diretrizes resultam da 

necessária observância de alguns princípios que norteiam a atividade administrativa no 

Brasil, quais sejam, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a moralidade. 

Após a edição da lei em 1993, verificou-se, no entanto, a necessidade de incorporar 

alterações ao procedimento licitatório. Se, por um lado, a lei de licitações representava 

uniformização de procedimentos e maior transparência na realização de gastos com 

recursos públicos, por outro, passou a se tornar um entrave à atuação estatal eficiente, 

engessando as contratações governamentais. Isso porque todos os tipos de contratação 

foram submetidos ao mesmo regime jurídico, desconsiderando-se a existência de situações 

que demandam um tratamento jurídico diferenciado. Nesse sentido, compras de material ou 

contratação de serviços altamente especializados passaram a observar procedimentos 

equivalentes e a ser formalizados por meio de contratos padronizados, o que nem sempre se 

mostrou vantajoso para a administração pública brasileira.  

Na aquisição de bens e serviços para o Estado, a prática de corrupção pode ocorrer 

tanto por meio do agente público que, valendo-se da sua posição, oferece vantagens em 

troca do pagamento de subornos, quanto do administrador que pode receber a propina em 

troca da escolha do vencedor. Nos últimos anos no Brasil, identificamos três principais 
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modalidades de corrupção em licitações e contratos: a) acordo prévio entre participantes; b) 

superfaturamento; c) autonomia do Executivo para definir especificações subjetivas nos 

processos de licitação.  

Há sete recomendações de mudanças: a) Evitar que se feche o mercado nos 

processos licitatórios, introduzindo uma lógica parecida com a do pregão eletrônico, em 

que há lances entre os participantes; b) evitar as emendas orçamentárias aditivas que 

destinam mais recursos para uma obra já em andamento e usualmente são indicadoras de 

práticas ilícitas; c) uniformidade das regras e de boas práticas para todas as regiões 

administrativas, de forma garantir a eficiência  e transparência nos processos licitatórios; d) 

desenvolver mecanismos para incentivar a boa execução de contratos de licitação; e) 

priorizar os contratados bem avaliados na execução do contrato, através de um cadastro 

unificado  de informação sobre licitantes; f) criar incentivos funcionais para bons gestores 

públicos, como: promoção e gratificação salarial; g) elaboração de um catálogo de material 

com especificação de produtos, para evitar desvios na etapa de compras e aquisição de 

bens.  

 

03. Mecanismos de denúncia contra atos de corrupção e de proteção a funcionários 
públicos e cidadãos  
 

No Brasil, as regras que disciplinam a apresentação de denúncias contra atos de 

corrupção são tratadas de forma esparsa pela legislação. Isso significa que a realização de 

denúncias de atos de corrupção por funcionários públicos e cidadãos não são tratadas de 

forma sistemática pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas há vários mecanismos de 

denúncia, bem como órgãos e entidades aptos a recebê-las.  

A Constituição federal apresenta dispositivos voltados a garantir a realização de 

denúncias contra atos de autoridades ou servidores, como o artigo 58, §2º, IV, que garante 

o direito de apresentar às comissões do Congresso Nacional petições, reclamações, 

representações ou queixas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, e 

o artigo 74, §2º, que garante a qualquer cidadão o direito de denunciar irregularidades ou 

ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Denúncias também podem ser encaminhadas ao 

Ministério Público, mediante representação do cidadão.  
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Alguns diplomas legais impõem aos funcionários públicos o dever de representar 

contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder cometido no âmbito da administração 

pública. Entretanto, não há previsão expressa de proteção para aqueles que efetivamente 

prestam tais informações ou oferecem essas denúncias, exceto em casos de denúncias no 

âmbito de investigações e processos criminais já em andamento. 

No Brasil, dependemos fortemente de denúncias de integrantes dos esquemas de 

corrupção, algo facilitado nos casos de licitações – pois nem todo conluio consegue incluir 

todos os participantes possíveis – e bastante dificultado nos atos típicos de corrupção 

(corrupção ativa e passiva, peculato, concussão, etc.). O programa que atualmente se 

responsabiliza pela proteção ao cidadão, coagido ou ameaçado, em colaborar em inquéritos 

policias ou processos criminais é o Provita. Este programa foi criado em 1999 e é uma 

parceria entre o Estado e a Sociedade Civil. Oferece assistência social, psicológica e 

jurídica, bolsa de trabalho e cursos profissionalizantes. O Provita atua em 17 Estados e no 

Distrito Federal. Em 2007, em São Paulo, foram atendidas 247 pessoas de 73 casos, nos 10 

anos de atuação, dezembro de 1999 a fevereiro de 2007, o Provita atendeu 593 casos, 

totalizando 1180 pessoas.   

Há quatro recomendações: a) ampliação do recurso de delação premiada para todos 

os réus e testemunhas com envolvimento criminal em atos de corrupção; b) ampliação do 

benefício de alteração dos dados pessoais como nome e endereço às vítimas de atos de 

corrupção, com alto risco à ameaça; c) lei federal tornando obrigatório o programa de 

proteção às vítimas e testemunhas a todos os Estados brasileiros; d) criar dispositivos legais 

que permitam que o programa de proteção seja um programa de Estado e não de governo, 

ao contrário do que ocorre hoje, criando e propiciando estabilidade e recursos financeiros 

para o programa. 

 

4. Tipificação de atos de corrupção no ordenamento jurídico brasileiro. 
  

No Brasil, os atos de corrupção tipificados no Artigo VI da Convenção 

Interamericana contra a Corrupção correspondem a condutas previstas na legislação 

brasileira como crimes, atos de improbidade administrativa e infrações de natureza ética. 

De modo geral, todos os atos de corrupção tipificados no Artigo VI da referida Convenção 

são considerados crimes contra a administração pública praticados por funcionário público, 
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no âmbito do Título XI, do Código Penal brasileiro. Para esses crimes são previstas as 

penas de reclusão, detenção e multa, conforme o ato cometido. 

O artigo 317 do Código Penal brasileiro considera 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”. Para esse crime é prevista a pena de reclusão, de 02 a 12 anos, e multa. O 

Código Penal, em seu artigo 316, considera 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”.  

Nos termos do artigo 1º, V, da Lei federal nº 9.613, de 03 de março de 1998, que 

dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bem, direitos e valores, considera-se 

crime “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime 

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”.  

O Brasil apresenta dois principais mecanismos legais de controle sobre atos de 

corrupção: a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) e o Código Penal.  No caso das 

condenações administrativas, pela LIA, as provas costumam ser mais evidentes e 

juridicamente eficientes. No segundo caso, do Código Penal, há algumas vulnerabilidades 

que dificultam a condenação. Para a condenação penal, cabe ao promotor provar que o 

acusado agiu de modo corrupto. Como se sabe, no entanto, provas cabais de atos corruptos 

são de difícil obtenção – são crimes que não deixam evidências. O promotor busca provas, 

solicita quebra de sigilo telefônico e bancário e outros recursos que contribuem para que 

haja evidências efetivas sobre o investigado de praticar atos de corrupção. Quanto à 

aplicação da LIA, não se exige o mesmo rigor do ponto de vista da valoração de provas.  

Não há exigência do dolo penal que é necessário para a condenação pela prática de crime 

de concussão, prevaricação, corrupção passiva. 

Outro ponto importante é que no Código Penal, a responsabilidade é subjetiva: 

exige-se o dolo, ou seja, a intenção materializada em prova concreta. Na LIA, a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, há inversão do ônus da prova. Por exemplo, se um 
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funcionário público ou político apresentar enriquecimento incompatível com seus 

vencimentos, cabe a ele demonstrar a origem lícita dessa riqueza. A fiscalização se torna 

mais eficaz, pois exige menos tempo e recursos dos controladores.  

Recomenda-se: a) o fim do foro privilegiado para funcionários e políticos do 

primeiro e do segundo escalão da administração púbica federal, permitindo a aplicação da 

lei de improbidade administrativa a todos os ocupantes de cargos públicos; b) a ampliação 

da utilização do processo virtual e permissão para distribuir on-line as ações de intimação e 

utilização do dispositivo de certificação digital, nos processos de atos de corrupção; c) 

promover a integração e aproximação entre a polícia e o Ministério Público, facilitando a 

investigação de atos de corrupção; d) estabelecer critérios qualitativos para priorizar a 

investigação de atos de corrupção mais custosos e mais danosos para a sociedade; e) 

Inclusão de dispositivo legal que permita o confisco de bens e propriedades provenientes de 

enriquecimento ilícito e atos de corrupção.  


