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Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado) 

Artigos 239 a 323 
 

DIREITO DE PETIÇÃO 
 

Direito de Petição - É o direito de pedir, de dirigir petições aos órgãos públicos, solicitando ou exigindo dos 
mesmos, determinadas providências em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.  
Referido direito encontra-se previsto no art. 5o, inc. XXXIV da Constituição Federal do Brasil, afirmando que "são 
a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas o direito de petição aos Poderes 
Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder." 
Dessa forma, o direito de petição previsto na Constituição, aplica-se também aos Funcionários Públicos, na forma 
e nos termos declinados no estatuto que estamos estudando. 
 
Art. 239 - É assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de 
petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos. 
§ 1º - Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço público.  
§ 2º - Em nenhuma hipótese, a Administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, 
sob pena de responsabilidade do agente.  

O direito de petição se manifesta de quatro formas distintas:  
• requerimento,  
• representação,  
• reconsideração e  
• recurso.  

 
O Funcionário Público pode se valer do direito de petição fazendo um requerimento, elaborando uma 
representação, pedindo a reconsideração de um determinado ato, ou dele interpor um recurso. Há, portanto, quatro 
formas distintas de peticionar. 
 
Requerimento é um pedido ou solicitação, objetivando a feitura ou a execução de alguma coisa, ou a satisfação 
de alguma pretensão. Exemplos: requerimento de férias, licença-prêmio, certidão, etc. 
 
Representação é uma denúncia formal informando qualquer irregularidade interna. No sentido popular, seria 
"dedar", "entregar" alguém. Se o Funcionário Público tiver conhecimento de que um determinado colega de 
trabalho está tendo uma conduta desonesta ou ilegal, deverá representá-lo ("dedá-lo", "entregá-lo") ao seu superior 
hierárquico. 
 
Reconsideração é a forma que o Funcionário Público tem para dirigir-se à autoridade que praticou um 
determinado ato e com o qual não concorda, para que ela o reveja, alterando-o. 
 
Tendo em vista que os pedidos de reconsideração e os recursos não dispõem de efeito suspensivo, vale dizer que 
os efeitos do ato impugnado surtirão seus efeitos até a revisão pela autoridade competente.  
 
Exemplificando: Se o Funcionário Público foi injustamente demitido, e, não se conformando, protocolou o pedido 
de reconsideração do ato administrativo visando a sua reintegração ao cargo, ficará afastado de suas funções 
até que o ato seja reconsiderado, ou, se houve recurso, até que este seja aceito. Até a reconsideração do ato ou 
do provimento do recurso, o Funcionário Público não receberá nenhuma verba salarial.  
Porém, quando revisto o ato que determinou a sua demissão (seja pela reconsideração ou pelo recurso), o 
Funcionário Público receberá todos os salários e vantagens do cargo retroativamente, como se nunca tivesse sido 
demitido. Isto é a retroação dos efeitos de que trata a lei. 

https://www.apostilasobjetiva.com.br/default.aspx


                                                                 Apostilas OBJETIVA – Concursos Públicos - Brasil  

3 
 

 
Recurso é a forma pela qual o Funcionário Público dirige-se a autoridade superior àquela que praticou o ato, afim 
de que ela o altere.  
 
Art. 240 - Ao servidor é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos desta lei 
complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões, no prazo de 30 (trinta) dias, salvo previsão legal 
específica.  

Se o recurso ou pedido de reconsideração é cabível e apresentado dentro do prazo, interrompe a prescrição. 
Ou seja, se há interrupção da prescrição, se ela voltar a fluir novamente, será pelo prazo integral. 
 
Pedido deferido - Quando na nova decisão a autoridade modifica ou invalida o pedido. 
 
Pedido indeferido - Quando na nova decisão a autoridade mantiver a anterior. 
 
Na hipótese do pedido ser indeferido, o Funcionário Público poderá recorrer à autoridade superior. 
 
Autoridade superior, é aquela imediatamente superior a que tenha expedido o ato ou proferido a decisão, 
lembrando que toda solicitação deve ser encaminhada à autoridade superior por meio do chefe imediato do 
funcionário, incluindo-se o recurso. 
Nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. 
 
O artigo 240 refere-se ao prazo estabelecido para exercício do direito de petição. Este prazo começa a ser contado, 
depois que o Funcionário Público tomou conhecimento pessoalmente ou por publicação no órgão oficial, do ato 
que o prejudicou. 
 
Atenção! 
 
• O pedido será dirigido à autoridade competente através da chefia imediata. 
• Os pedidos deverão conter: 
a) nome da autoridade a quem é dirigido; 
b) dados pessoais e funcionais do peticionário; 
c) os fatos e os fundamentos do pedido; 
d) o pedido claramente feito; 
e) declaração de que o pedido é inicial ou indicação do número do processo, se existir; 
f) assinatura do servidor ou do procurador legal. 
 
• O Pedido de Reconsideração: 
a) Será dirigido à autoridade que assinou o ato ou decidiu o assunto; 
b) deve conter novos argumentos; 
c) será decido no prazo de 30 dias; 
e) não pode ser renovado. 
 
• O Recurso: 
a) Só caberá quando houver pedido de reconsideração não atendido ou não decidido no prazo legal; 
b) será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que assinou o ato ou decidiu o assunto; 
c) não pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade; 
d) terá decisão final no prazo de 90 dias e será imediatamente publicada ou se dará ciência ao interessado 
 
• Serão indeferidos de pronto os pedidos em desacordo com os itens antes apontado. 
 
•  Poderá ser dada vista do processo ao interessado pelo prazo de 10 dias, quando requerido. 
 
 

Título VI 
Dos Deveres, das Proibições e das Responsabilidades 
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CAPÍTULO I 
Dos Deveres e das Proibições 

SEÇÃO I 
Dos Deveres 

A palavra dever deriva do latim "debere" (ser devedor, estar obrigado), não possuindo o verbo, na 
linguagem jurídica outra significação. Dever é algo que tem que ser observado pelo Funcionário Público, sob pena 
punição pela desobediência. 
Quer, assim, significar o fato de se encontrar uma pessoa sujeita ao cumprimento de uma obrigação, em virtude 
da qual terá que fazer alguma coisa. 
E nós vamos ver aqui justamente os deveres que o funcionário ou servidor público deve observar a partir de sua 
nomeação ao cargo ou função pública, conforme este estatuto. 
Devemos atentar que se tratam dos deveres dos funcionários públicos (não é uma faculdade, ou possibilidade), os 
quais se não cumpridos, acarretam penalidades ao Funcionário Público. O Funcionário Público DEVE proceder na 
conformidade com os seus deveres. 
 
Artigo 241 - São deveres do funcionário: 

O presente estatuto ora fala sobre deveres (artigo que será estudado a seguir) e ora discorre sobre 
proibições do funcionário público. É fácil diferenciar os deveres das proibições. Enquanto os deveres são as regras 
que o funcionário público tem que fazer, as proibições são as condutas que o funcionário público não pode fazer. 
 
Assim, seguem os deveres do Funcionário Público: 
 
I - ser assíduo e pontual; 

Ser assíduo quer dizer comparecer com regularidade e exatidão ao lugar onde tem de desempenhar seus 
deveres ou funções, procurando não faltar. Diz respeito à estrita observância dos dias em que há labor. 
Já ser pontual, diz respeito ao horário para o desempenho da função. Não basta comparecer para trabalhar todos 
os dias em que há labor, mas chegar no horário determinado e não sair antes da hora prevista. É o cumprimento 
do horário em si. 
Não ferem a assiduidade do Funcionário Público as licenças, afastamentos, faltas abonadas, justificadas, para 
registro de filho ou doação de sangue, licença prêmio, etc. Bem como também não prejudicam a pontualidade do 
Funcionário Público as saídas antecipadas, entradas-tarde, horário especial para estudante, etc. Em todos os 
casos citados há uma coerente justificativa. 
 
II - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 

Cumprir ordens superiores é simplesmente respeitar a hierarquia do serviço público, obrigação do 
Funcionário Público. 
Porém, quando a ordem for manifestamente ilegal (uma ordem que toda pessoa tem capacidade para saber que 
é contrária à lei), o Funcionário Público não está obrigado a cumpri-la.  
Por exemplo: sabidamente, a lei diz que a residência é inviolável durante o período noturno. Imagine que o Oficial 
de Justiça, sem qualquer justificativa, recebeu uma ordem superior para que adentre a residência de uma pessoa 
e penhore os bens que encontrar. Certamente, tal ordem é ilegal, não devendo ser cumprida. Podemos ir além, 
imagine a situação absurda de um Juiz determinar o cumprimento de um mandado de citação ou intimação, e, se 
houver recusa em apor o ciente, o Oficial de Justiça deverá empregar força física para tanto. Não há qualquer 
lógica para que tal ordem seja cumprida, pois o Código de Processo Civil determina que basta o Oficial de Justiça 
certificar o ocorrido e o ato será válido, mesmo sem a assinatura do interessado.  
Porém, sempre que ocorrer tal situação, o estatuto determina que além de não cumprir o mandamento, o 
Funcionário Público deverá representar (denunciar) o autor a ordem ilícita ao superior dele. 
Vale, porém, ressaltar que para o não cumprimento da ordem, não pode haver dúvida quanto à legalidade ou 
ilegalidade dela, pois se houver dúvida, o Funcionário Público é obrigado a cumprir a ordem, para não incorrer em 
desobediência. Não pode o Funcionário Público ficar discutindo se a ordem é legal ou não, sob pena de criar um 
tumulto no desempenho de suas funções. Ao Funcionário Público não cabe qualquer juízo de valor quanto a ordem 
(se ela é correta ou não, se ela é justa ou injusta), mas somente quanto a legalidade ou ilegalidade da ordem. 
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III - desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido; 

Desempenhar com zelo é desempenhar com afeição, dedicação, cuidado, capricho sua tarefa. O 
Funcionário Público, então, não pode fazer seu serviço "de qualquer jeito", descuidadamente ou sem capricho. 
Presteza é agilidade, prontidão, o mais rápido possível; não "enrolar" no cumprimento do seu dever, ter preguiça 
ou deixar "para depois". 
Então, o Funcionário Público deve desempenhar suas funções com rapidez e capricho, pois se assim não o fizer, 
incorre em desídia, que é punida pela administração. 
 
IV - guardar sigilo, sobre os assuntos da repartição e, especialmente sobre despachos, decisões ou providências; 

Guardar sigilo é o mesmo que guardar segredo acerca de todos os assuntos que tenha conhecimento ou 
que aconteçam onde o Funcionário Público exerce suas funções. 
No ambiente forense, desempenhando suas funções, muitas vezes os funcionários ficam sabendo de vários fatos 
contidos em processos. Logicamente, o Funcionário Público não pode ficar contando aos outros o que acontece 
no local de seu trabalho, podendo, até mesmo, ser responsabilizado criminalmente (crime de violação de sigilo 
funcional). 
Imagine que um Funcionário Público recebeu um mandado de citação acerca de um processo de separação judicial 
de uma pessoa muito conhecida, e antes mesmo de levar este mandado até a pessoa interessada, ele sai contanto 
para todos os amigos, e um destes conta para aquela pessoa, que fica sabendo dos fatos antes de receber o 
mandado. Nem se queira falar em tal situação, até mesmo que o processo de separação judicial (dentre muitos 
outros) tramita em segredo de justiça, e ninguém, salvo as partes, advogados constituídos e juízes podem ter 
acesso a ele. 
Também no caso de uma apreensão de um determinado bem, se o detentor deste bem ficar sabendo que será 
apreendido, certamente irá escondê-lo para que o bem não seja encontrado pelo Oficial de Justiça, quando vier 
cumprir o mandado. A falta de sigilo prejudicaria a realização do ato, motivo pelo qual o sigilo e discrição é 
fundamental para o desempenho das funções do Oficial de Justiça. 
 
V - representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas 
funções; 

Representar, aqui, tem aquele sentido já declinado de denunciar, expor, informar, comunicar. Deve o 
Funcionário Público, portanto, informar sempre aos seus superiores as irregularidades que tenha conhecimento 
no desempenho de suas funções, para que estes tomem as providências cabíveis em cada caso, no intuito de 
sanar tais irregularidades, melhorando a qualidade do serviço público. Não deve o Funcionário Público ficar imune 
às irregularidades que tiver conhecimento. 
Se o Funcionário Público não comunica o fato aos superiores, seria o mesmo que ele encobrir essas 
irregularidades e pode ser penalizado. 
Se a ciência de tais irregularidades vierem fora do exercício de suas funções, tal ordenamento não se aplica, mas, 
apesar de não estar obrigado, seria prudente comunicar.  
 
VI - tratar com urbanidade as pessoas;  

Tem que haver harmonia no ambiente de trabalho, não pode haver desavenças. Imagine um ambiente de 
trabalho onde todos se odeiem, não haja respeito, se hostilizem, etc. 
Como seria a qualidade do serviço público nesse ambiente? É dever do Funcionário Público ter um bom 
relacionamento com seus companheiros de serviço, para que todos se sintam bem e trabalhem com, organização 
e aproveitamento. 
Também é dever do Funcionário Público tratar bem todas as pessoas que vão à repartição pública, sendo educado 
e prestativo, abstendo-se tratar as pessoas com rudez e pouco caso. Afinal sua função é atender bem a todas as 
pessoas, mesmo porque é o próprio povo que paga (ainda que de forma indireta) seus vencimentos.  
Companheiros de serviço incluem aqueles que desempenham a mesma função, e também os superiores e 
subalternos, caso existam. Partes, em regra, são: autor, réu, exequente, executado, requerente, requerido, 
reclamante, reclamado, etc. testemunhas, peritos e demais pessoas que integram o processo. 
 

- Inciso VI com redação dada pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009.
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VII - residir no local onde exerce o cargo, ou onde autorizado; 

Em regra, é dever do Funcionário Público residir na mesma cidade em que exerce suas funções. Ás vezes 
pode ser necessário que ele trabalhe até mais tarde, ou seja procurado fora de seu horário de trabalho e o 
Funcionário Público dependa de horário de ônibus, ou, residindo fora da comarca, esteja mais sujeito a chegar 
atrasado com problemas de furar pneu, atraso de condução, etc. 
Existe, inclusive, um prazo de 30 dias para que o Funcionário Público tome posse, a partir de sua nomeação. 
Porém, como exceção à regra, poderá o Funcionário Público residir em local diverso daquele que desempenha 
suas funções, mas deverá estar autorizado para tanto. 
 
VIII - providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual a sua declaração de família; 

A ficha de informações do Funcionário Público é denominado assentamento, e nela devem conter as 
informações mais atualizadas quanto possível. 
Tudo o que ocorre com o Funcionário Público - como férias, faltas, penalidades aplicadas, licenças, promoções, 
afastamentos, casamento, nascimento de filhos, etc. vão para essa ficha. É como um cadastro do Funcionário 
Público. 
 
IX - zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização; 

O material empregado no serviço do Funcionário Público e o que foi confiado à sua guarda é pago, ainda 
que indiretamente pelo povo. Assim, compete a ele zelar pela conservação e economia deste material, evitando 
desperdícios, estragos e utilizações indevidas. 
 Se o Funcionário Público assim não proceder, estará cometendo infração disciplinar, e será punido por 
transgressão a um dever funcional. 
 
X - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso; 

Em vários serviços não é necessário uniforme, devendo o Funcionário Público se trajar de forma 
conveniente e compatível com a realização de suas funções e com o ambiente de trabalho, não devendo trabalhar 
com roupas rasgadas, sujas, de calção, maiôs, sungas, ou mesmo parecendo mendigos. O Funcionário Público 
deve trabalhar apresentando boa aparência. 
Não se exige roupas de marca ou caras. Mas exige-se o bom senso ao se vestir. É perfeitamente permitido 
trabalhar de camiseta branca, limpa e bem passada, mas seria inaceitável uma camiseta com estampas malucas 
de grupo de rock qualquer. Neste caso, não é o problema da roupa, mas da estampa. 
Se o uso de uniforme for determinado, como o caso de função de guarda, agente de segurança, ou outro qualquer 
e que seja exigido o uniforme, o Funcionário Público deverá estar uniformizado, sob pena de processo 
administrativo. 
 
XI - atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, 
informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para defesa do 
Estado, em juízo; 

Prontamente quer dizer rapidamente, de forma célere. E é assim que o Funcionário Público deve proceder 
com as requisições, informações ou providências, que sejam feitas por autoridades administrativas ou judiciárias, 
quando o Estado tiver interesse na demanda.  
Sempre que o Estado estiver litigando num processo, seja como autor ou réu, as intimações e demais atos terão 
preferência sobre os demais. 
Isso acontece porque o interesse do Estado (interesse coletivo) tem preferência sobre o interesse particular, por 
representar o interesse do povo, o bem comum. Esses pedidos devem então ser atendidos com preferência sobre 
os outros pedidos. 
 
XII - cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho; 

Ser solidário não quer dizer proteger, encobrir uma falcatrua ou um crime, ou dele participar, mas sim ajudar 
na realização de uma função. No mesmo sentido, cooperar é auxiliar o colega, preocupando-se uns com os outros, 
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ajudando. 
O Funcionário Público deve fazer sua função e também se preocupar com o seu companheiro de trabalho. A 
harmonia no ambiente do trabalho, e ajuda e cooperação de todos é que garante a eficiência do serviço público, e 
quem assim não proceder, estará faltando com dever funcional. 
Por exemplo: se o(a)  Oficial de Justiça sabe que seu companheiro de função está com o carro quebrado e precisa 
cumprir um determinado mandado num bairro distante, pode o Funcionário Público emprestar seu carro, ou levá-
lo pessoalmente. 
Este dever está intimamente ligado ao dever de tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes, 
indicando no inciso VI, deste mesmo artigo. 
 
XIII - estar em dia com as leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções; 

O Funcionário Público deve sempre estar em dia com suas obrigações eleitorais, militares, civis, etc. Deve 
ainda estar ele ciente das leis que disciplinam o seu trabalho, como por exemplo, nos casos de escrevente o oficial 
de justiça, as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, as alterações nos Códigos de Processo 
Penal e Civil, podendo, se não o fizer, cometer erros no desempenho de seu serviço e, inclusive, prejudicar as 
pessoas que precisam e confiam no serviço público. 
 
XIV - proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública; 

O Funcionário Público deve ser educado, honesto, atencioso, para dignificar a função pública. Porém, na 
sua vida privada também não pode cometer atos que não condizem com sua função. 
O Funcionário Público deve agir pública e privadamente de forma correta, estreita, ter uma conduta ilibada, boa 
reputação, etc. 
Não ficaria bem um oficial de justiça ou escrevente estar envolvido em escândalos ou brigas. 
Sendo Funcionário Público, as pessoas que o virem em tal situação constrangedora, farão o mesmo juízo dos 
demais funcionários, o que jamais poderia ocorrer. Tal situação mancharia a imagem do serviço público como um 
todo e dos outros funcionários.  
Portanto, o Funcionário Público também tem deveres na sua vida particular, não se adstringindo esses deveres à 
sua função, sob pena, inclusive, de demissão. 
 

SEÇÃO II 
Das Proibições 

A palavra proibição deriva do latim prohibitio, de prohibire (vedar, interditar, proibir), e na terminologia 
jurídica exprime toda disposição ou princípio pelo qual se proíbe ou se veda a prática de um ato. 
Além dos deveres, o Funcionário Público deve observar as proibições que lhe são impostas, quando da nomeação 
para o serviço público. 
Conforme já fora dito anteriormente, enquanto que os deveres são as regras que o Funcionário Público tem que 
fazer, as proibições são as condutas que o Funcionário Público não pode fazer. Já vimos os deveres, agora 
veremos as proibições. 
Existem proibições que além de incorrerem em penalidades administrativas, também são consideradas crime 
contra a administração pública (Título XI do Código Penal). 
 
Artigo 242 - Ao funcionário é proibido: 
  

I - referir-se depreciativamente, em informação, parecer, ou despacho, ou pela imprensa, ou qualquer meio de 
divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da Administração, podendo, porém, em trabalho devidamente 
assinado, apreciá-los sob o aspecto doutrinário e da organização e eficiência do serviço;
- Inciso I revogado pela Lei Complementar nº 1.096, de 24/09/2009.     
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II - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente da repartição; 

Os objetos de trabalho do Funcionário Público e os processos e documentos que lá se encontram, devem 
permanecer na repartição. Por mais boa vontade que tenha o Funcionário Público, ele não pode, por exemplo, 
simplesmente levar para sua residência a máquina de escrever ou processos. 
A autorização sempre deve ser feita por escrito e emanada da autoridade competente. 
Se o Funcionário Público não observar essa proibição, estaria, em tese, cometendo o crime de peculato, sem 
prejuízo das sanções administrativas que no caso couber, que nesse caso seria a de demissão a bem do serviço 
público, como veremos adiante. 
 

III - entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço; 

Concomitante ao zelo e a presteza, que são atinentes ao Funcionário Público, existe também a proibição 
de que ele se atenha ou se distraia com atividades estranhas à repartição ou ao seu cargo e função. Pode o 
Funcionário Público, durante o horário de serviço, participar de palestras relacionadas à sua atividade, o que lhe 
servirá como aprimoramento. Porém, será proibido se o assunto da palestra, leitura ou qualquer outra atividade 
não houver relação com o serviço, cargo ou função desempenhada pelo Funcionário Público. 
O Funcionário Público recebe para trabalhar e não para entreter-se em palestras, assistir a jogos da copa do 
mundo, Olimpíadas, ou ler revistas. Deve desempenhar suas funções com rapidez, eficiência e dedicação. 
 

IV - deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada; 

Isso fere o dever da assiduidade. Quando o Funcionário Público for faltar, deve comunicar antecipadamente 
ao seu superior hierárquico, solicitando abono ou justificando a falta. 
Existem várias faltas que são consideradas justificativas para a falta do Funcionário Público, como para doação de 
sangue, registro de filho, tratar de doença sua ou em parente até 2º grau, atender a intimações judiciárias ou da 
polícia, etc. Mesmo assim, essa falta deverá ser comunicada previamente ao seu chefe. 
O importante é que o Funcionário Público não falte por falta de vontade de trabalhar, ou porque está de ressaca, 
namorou até de madrugada, etc., pois se assim o fizer, estará incorrendo em falta injustificada, que é uma infração 
administrativa. 

 
V - tratar de interesses particulares na repartição; 

O Funcionário Público, no desempenho de suas funções e atribuições, tem de realizar seu trabalho com 
eficiência, zelo, presteza, etc., não podendo desviar a sua atenção para seus assuntos particulares. 
O Funcionário Público recebe para desempenhar funções para o Estado, não para si próprio. Sua vida privada tem 
que ser mantida fora de seu horário e ambiente de trabalho, além do expediente de serviço. Como já vimos, o 
Funcionário Público deve trabalhar com dedicação e eficiência.  
Portanto, no caso de um escrevente que aproveita a máquina de escrever para datilografar uma carta, letras de 
músicas ou um trabalho escolar; ou fazer uso do telefone da repartição para bater papo com os amigos, estará 
incorrendo em falta administrativa, pois esse tipo de conduta é proibido. 

 
VI - promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição, ou tornar-se solidário com elas; 

O Funcionário Público, ao adentrar o ambiente de trabalho, deve ter em mente a realização da tarefa para 
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a qual foi designado. Assim sendo, ele deve se abster de participar de manifestações dentro do ambiente de 
trabalho que fujam à finalidade de seu cargo ou função. 
Na repartição pública se deve trabalhar. Protestos de apoio ou de repreensão devem ser feitos fora do ambiente 
de trabalho, pois não é para isso que existe a repartição pública. Observar que não se trata de greve, mas sim, por 
exemplo, de protestos por melhores salários. 
Do mesmo modo, não cabe ao Funcionário Público colar cartazes de campanhas ou de manifestações, por melhor 
que sejam seus objetivos ou ideais. Estão proibidas todas e quaisquer manifestações, sejam elas de cunho 
econômico, político, social, etc... 
Existe a Associação dos Funcionários Públicos, Associações dos Servidores do Judiciário, Associação dos Oficiais 
de Justiça, e outras que podem fazer tais protestos e reivindicações. Não cabem aos Funcionários Públicos estes 
atos, ainda mais dentro da repartição em que exerce sua função. 
 
VII - exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da 
repartição; 

Dentro da repartição, não é demais repetir, é lugar de trabalho. Exercer o comércio seria aquele informal, 
onde o Funcionário Público vende os mais diversos objetos na repartição (calcinhas, sutiãs, brincos, correntinhas, 
perfumes, equipamentos eletrônicos, etc.). Promover listas de donativos é elaborar ou passar a lista entre os 
colegas; e subscrever é assinar a lista, colaborando com a mesma. Neste caso, por melhor que seja o motivo, por 
mais altruísta que seja, será proibido. 
Tais fatos comprometem a seriedade e a imagem do serviço público e dos funcionários da repartição. 
 
VIII - empregar material de serviço em serviço particular; 

A aplicação de material de serviço em uso particular implicaria na apropriação do material (bem público) 
para o patrimônio particular, o quê, antes de ser simples infração administrativa, é uma infração penal (crime). Nem 
se queira argumentar que determinado bem é de valor pequeno, pois o que deve ser levado em consideração é a 
conduta, e não o valor do bem apropriado. 
Por exemplo, quando o Funcionário Público datilografa as cartas ou letras de músicas na repartição pública, além 
de tratar de interesse particular, também utiliza os materiais de serviço para seu intento, como máquina, papel, 
borracha, grampeador, etc. 
 O material de serviço do Funcionário Público existe para que o mesmo desempenhe as funções que lhe são 
atribuídas, para que o Estado atinja sua finalidade, que é o bem comum. Se o Funcionário Público quiser fazer 
seus trabalhos, que compre o material para isso e faça-os fora do ambiente de trabalho. 
Frisa-se que o emprego de material particular em serviço é perfeitamente possível, e tal assunto já matéria de 
prova. Lembre-se que o Oficial de Justiça utiliza-se de seu próprio veículo para realização de suas tarefas. 
 
Art. 243 - É proibido, ainda, ao funcionário: 
 
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como representante de outrem; 

Ao Funcionário Público é proibido fazer contratos de natureza comercial ou industrial com a Administração 
Pública, seja pessoalmente ou em representação de outra pessoa. Vale frisar que este inciso dispõe 
especificamente quanto a pessoa física do Funcionário Público, pois, logo adiante, novamente veremos a proibição 
de celebrar contratos com o Governo, mas quando o Funcionário Público for gerente ou administrador da empresa 
que pretende contratar. 
Governo, neste caso, seria somente àquele em que está vinculado o Funcionário Público, ou seja, o Governo do 
Estado de São Paulo.  
Se pudesse fazer contratos com o Governo, o Funcionário Público poderia se valer das influências que pode ser 
ou do conhecimento que possui da administração e levar vantagem sobre os demais concorrentes. 
Assim, em uma licitação, por exemplo, não é permitido ao Funcionário Público ser licitante. Mesmo se o Funcionário 
Público não usar sua influência ou conhecimento da administração, sendo vitorioso, prejudicaria a imagem de 
imparcialidade do ato e a moralidade da administração poderia ser igualmente maculada. 
Também o Funcionário Público não pode representar outras pessoas em contratos com o Governo. 
 
II - participar de gerência ou administração de empresas bancárias, ou industriais, ou de sociedades comerciais, 
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que mantenham relações comerciais ou administrativas com o Governo do Estado, sejam por este subvencionadas 
ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 

Este inciso é bem claro e tem o mesmo objetivo do inciso anterior. Imagine-se um Funcionário Público que 
participe de concorrências públicas com o Estado. Seria no mínimo suspeito. Assim, para proteger a imparcialidade 
da administração pública, já é vedado tal cargo ao Funcionário Público. Isso evita possíveis favorecimentos e 
prática de tráfico de influência. 
Vale notar que este inciso restringiu toda e qualquer possibilidade do Funcionário Público, enquanto administrador 
ou gerente de uma pessoa jurídica contratar com o Governo. 
 
III - requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, 
estaduais, ou municipais, exceto privilégio de invenção própria; 

Este inciso é fundamentado no princípio da moralidade, proibindo que o Funcionário Público se aproveite 
de sua condição para conseguir privilégios, garantias ou qualquer outro tipo de favor em prejuízo de particulares.  
A única exceção, é a referente ao "privilégio de invenção própria". Neste caso, poderá requerer os privilégios 
previstos em Lei.  
Se o Funcionário Público criar algo novo, descobrir um novo produto, poderá requerer o privilégio pela invenção, 
ou seja, poderá requerer o direito de usufruir economicamente daquele produto por determinado tempo, antes que 
a invenção caia em domínio público. Esta exceção visa estimular a criatividade dos Funcionários Públicos.  
Assim, se o Funcionário Público inventar, por exemplo, um aparelho ou uma máquina, ele poderá requerer o 
privilégio da exploração de seu invento. E, novamente ressaltando, este é o único privilégio autorizado pelo 
estatuto. 
 
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições 
que tenham relações com o Governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em 
que esteja lotado; 

No inciso II, a proibição é de que o Funcionário Público venha a exercer função de gerente ou administrador 
das empresas ali relacionadas. Neste inciso, a proibição vai além, se estendendo a qualquer emprego ou função 
em empresas que tenham relações com o Governo, em matéria relacionada a finalidade da repartição ou do serviço 
desempenhado. 
Imagine a possibilidade de um fiscal da Receita Federal trabalhar, nas horas vagas, para um escritório de 
contabilidade, ou de um Oficial de Justiça trabalhar, nas horas vagas, como agente de cobranças para empresa 
de crédito. Certamente seria absurdo, se possível fosse.  
Mesmo se não estiver no seu horário de trabalho, o Funcionário Público não pode exercer as funções tipificadas 
neste inciso. A finalidade é a mesma dos incisos anteriores, ou seja, evitar que o Funcionário Público se valha 
dessa condição e prejudique os particulares. Porém, essa proibição se adstringe em trabalhar com empresas que 
se relacionem com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição em que ele exerça as 
suas funções ou que se relacione com o serviço público que ele desempenhe. 
 
 V - aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República; 

A Representação, neste caso, tem sinônimo de procuração. A função do procurador é praticar atos em 
nome de outrem. No caso deste inciso, seria a proibição do Funcionário Público praticar atos dentro do território 
nacional, em nome de um país estrangeiro. 
Tal inciso visa, principalmente, assegurar que as informações que o Funcionário Público teve acesso não chegue 
a terceiros, principalmente países estrangeiros. Certamente haveria confronto, pois os interesses internacionais 
nem sempre são os mesmos dos interesses nacionais. 
Por exemplo: o Funcionário Público não poderia aceitar o convite do Presidente da Argentina para que, em nome 
daquele país, compre um imóvel para ser instalado o Consulado ou Embaixada. 
O Funcionário Público desempenha funções públicas e assim o fazendo, sabe muitas e possui conhecimentos da 
administração pública. Como descrito no inciso, se houver a autorização do Presidente da República não existe a 
proibição. 
 
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item II deste artigo, podendo, 
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em qualquer caso, ser acionista, quotista ou comanditário; 

No inciso II, a proibição era apenas de gerência ou de administração. Agora a proibição também atinge 
prática de comércio ou ter parte naquelas empresas elencadas no inciso II. Porém, ele pode ser acionista (possuir 
ações em sociedades por ações, as famosas S/A), quotista (possuir quota em sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada) ou comanditário (apenas investe o capital em sociedade em comandita).  
Não importa o número ou percentual de ações, quotas ou comanditas que possua o Funcionário Público, pois tal 
fato é irrelevante. Poderá ter 99% ou 0l%, que será a mesma coisa, pois o que importa é se tem ou não cargo de 
gerência ou administração. 
Vale se informar que em nenhuma das situações o Funcionário Público terá responsabilidade solidária ou ilimitada, 
e que ele estará participando apenas com o capital, não podendo jamais ser gerente ou diretor dessas empresas, 
como já vimos. 
 
VII - incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público; 

Em que pese a Constituição Federal garantir a todos o direito de greve, para os Funcionários Públicos tal 
direito não existe, pois o estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de 
alguns estudiosos que afirmam que o direito de greve também se estende aos Funcionários Públicos, mas 
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de Oficial 
de Justiça e Escrevente Técnico Judiciário, e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, para 
responder a prova de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com o estatuto, 
ou seja: O Funcionário Público não pode fazer ou participar de greves.  
No caso de particulares já existe a lei que diz quais os serviços ou atividades essenciais nas quais os funcionários 
são proibidos de fazer greve (Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989. Lei de greve).  
Não se pode também ignorar que as greves podem ser julgadas ilegais ou abusivas, podendo o Funcionário 
Público ser penalizado nesses casos. 
 
VIII - praticar usura; 

Usura, do latim usura, de utor (servir-se de fazer uso) significa o interesse que se paga ou que se é devido 
pelo uso de alguma coisa. Aqui neste inciso é o mesmo que agiotagem. O Funcionário Público não pode emprestar 
dinheiro, por exemplo, a seu colega de trabalho cobrando juros abusivos. 
A nossa Lei Civil estabelece que os juros, quando não convencionados, serão de 6% (seis por cento) ao ano, ou 
o equivalente a 0,5% ao mês. As partes podem convencionar, em contrato escrito, juros até 12% ao ano, ou 01% 
ao mês. Qualquer percentual superior a este será considerado crime de usura.  
 
IX - constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto 
quando se tratar de interesse de cônjuge ou de parente até segundo grau; 

Isto é crime de advocacia administrativa, exceto quando se tratar de interesse de parentes até segundo 
grau (pai, mãe, filho, irmão, neto ou avô) e de seu cônjuge. O Funcionário Público não pode defender, direta ou 
indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário. 
Se o Funcionário Público já trabalha na repartição, certamente ele terá vantagem sobre o particular, o que não 
poderá acontecer.  
 
X - receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no país, ou no estrangeiro, mesmo 
quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza; 

Estipêndios são valores; quantias em dinheiro. 
Essa conduta pode caracterizar os crimes de corrupção passiva ou concussão, descritos no Código Penal. O 
Funcionário Público não pode receber gorjetas, propina, comissão, gratificação ou qualquer outro valor destas 
firmas ou instituições, porque isso poderia deixar o Funcionário Público "devendo favores", mesmo que 
inconscientemente, ele desse preferência ou privilégios a elas, em detrimento das formas ou entidades que não 
"pagarem" a comissão. 
Não pode, quando estiver comprando material, receber qualquer valor referente a este ato; ou, no caso de estar 
fiscalizando a empresa, receber determinada quantia em dinheiro da empresa fiscalizada. 
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XI - valer-se de sua qualidade de Funcionário Público para desempenhar atividade estranha às suas funções ou 
para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito; e 

Sendo Funcionário Público, mesmo que fora de suas atividades, ele é um representante do Estado. Não 
pode o Funcionário Público desempenhar atividade estranha a que exerce no cargo público ou aproveitar-se de 
seu cargo para obter qualquer proveito.  
Por exemplo: policiais civis ou militares serem porteiros em boates como "bico", oficiais de justiça efetuando 
cobranças, investigadores de polícia trabalhando como detetives particulares, etc. Todos estes praticam atividades 
estranhas aproveitando-se de seu cargo. Essas condutas são consideradas graves e podem ser penalizadas com 
demissão, inclusive a bem do serviço público. 
 
XII - fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. 

Novamente, conforme já fora dito anteriormente, em que pese a Constituição Federal garantir a todos o 
direito de sindicalizar-se ou manter-se sindicalizado, para os Funcionários Públicos tal direito não existe, pois o 
estatuto taxativamente proíbe tal conduta. Entendemos, e respeitamos a posição de alguns estudiosos que 
afirmam que o direito de fundar sindicatos ou a eles aderir também se estende aos Funcionários Públicos, mas 
ressalvamos que o presente estudo está totalmente direcionado à aprovação do candidato no concurso de 
Secretário de Escola (SEESP) e, pela lógica, ainda que a opinião do candidato seja outra, para responder a prova 
de direito administrativo é melhor esquecer a Constituição Federal e opinar junto com o estatuto, ou seja: O 
Funcionário Público não pode fundar sindicatos ou deles fazer parte.  
 
Porém, é necessário diferenciar sindicato de associação. A finalidade da associação é garantir formas de lazer ao 
associado, ao passo que o sindicato é fazer pressão junto ao empregador do sindicalizado. A Constituição Federal 
de 1988 garante a liberdade de associação aos funcionários públicos civis, tanto que existe hoje a Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Associação dos Oficiais de Justiça, a Associação dos 
Escreventes, Associação dos Magistrados, etc., as quais qualquer Funcionário Público pertinente pode associar-
se. 
Portanto, a proibição reside apenas quanto aos sindicatos de funcionários, mas não quanto às associações de 
classe. 
 
Parágrafo único - Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo a participação do funcionário 
em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações 
de classe, ou como seu sócio. 

Vale novamente observar que aqui é permitido ao Funcionário Público participar de sociedades em que o 
Estado seja acionista, e até mesmo ter cargos de direção e gerência de cooperativas e associações de classe, 
inclusive sendo sócio delas. O Estado, tendo participação na sociedade, não há porque proibir o Funcionário 
Público de participar desta empresa. 
Logicamente, quem detém os poderes de gerência e administra a Petrobrás é Funcionário Público. E tal 
possibilidade decorre deste inciso. 
 
Art. 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até segundo grau, salvo quando 
se tratar de função de confiança e livre escolha, não se podendo exceder a 2 (dois) o número de auxiliares nessas 
condições. 

Parentes até segundo grau quer dizer: pai, mãe, filhos, avôs, netos e irmãos. Este inciso evita a prática de 
condescendência criminosa, pois se todos forem parentes, não haveria fiscalização do serviço. 
Porém não há proibição no caso de cargo de confiança, também chamado de cargo em comissão. Esses cargos 
não são preenchidos por concurso. A ocupação deles é proveniente da confiança de quem nomeia o cargo, 
lembrando que este tipo de serviço não adquire estabilidade, pois a qualquer tempo pode o Funcionário Público 
deixar de ser de confiança e perder o cargo. No caso de cargo em comissão não há outra pessoa que mereça 
mais confiança que um parente, mas não pode haver mais que duas pessoas neste tipo de função. 
 
Ordens imediatas são as ordens provenientes do imediato superior hierárquico. Não pode, por exemplo, trabalhar 
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na mesma seção, um escrivão e três escreventes. 
Na prática, porém, cumpre observar o grau de parentesco, o número de parentes, e também, se o parente é 
imediatamente superior, pois, se entre o superior e o parente houver outros graus hierárquicos, não haverá a 
restrição deste inciso. 

 
CAPÍTULO II 

Das Responsabilidades 

A palavra responsabilidade deriva do latim "respondere", tomando a significação de responsabilizar-se. 
Em sentido geral, responsabilidade exprime a obrigação de responder por alguma coisa. 
A responsabilidade administrativa resulta na obrigação ou no dever legal de reparar ou ressarcir os prejuízos que 
possa causar à administração pelos atos abusivos ou excessivos. Vejamos as contidas nesse estatuto. 
 
Art. 245 - O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual, 
por dolo ou culpa, devidamente apurados. 

 O Funcionário Público assume toda a responsabilidade pelos prejuízos que causar. Dolo é a vontade, 
intenção de cometer o ato. Culpa é quando o agente pratica o ato por imprudência (prática de um fato perigoso), 
negligência (desatenção ou falta de cuidado) ou imperícia (falta de habilidade ou experiência no exercício de 
profissão), desde que devidamente apurados.  
Porém, se o prejuízo não proveio de dolo ou culpa do Funcionário Público, ele não terá que indenizar. O 
Funcionário Público pode ter causado prejuízo diretamente ao Estado, ou seja, prejudicando o Estado, ou de forma 
indireta, causado prejuízo a um particular, e este acionar judicialmente o Estado. O Estado indeniza e cobra do 
Funcionário Público, e este tem que ressarcir o Estado do prejuízo. É o chamado direito de regresso. Vejamos as 
situações onde se configuram a responsabilidade do Funcionário Público. 
Frisa-se, por fim, que somente será atribuída qualquer responsabilidade ao Funcionário Público depois de 
devidamente apurado o fato (seja por sindicância, inquérito ou processo administrativo), e caracterizado o dolo ou 
a culpa do Funcionário Público. 
 
Parágrafo único - Caracteriza-se especialmente a responsabilidade: 

As situações seguintes são causas especiais de atribuição de responsabilidade ao Funcionário Público: 
 
I - pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou não prestar contas, ou por 
não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de 
serviço; 

Sonegar é deixar de apresentar o valor ou objeto confiado à guarda do Funcionário Público, quando lhe é 
solicitado. Quando o Funcionário Público guarda valores ou objetos do estado, tem que prestar contas à 
administração pública. Se esses objetos desaparecerem, sumirem, o Funcionário Público deverá indenizar o 
Estado pelos prejuízos causados. 
Devemos também nos lembrar que o Funcionário Público ao prestar contas, deve fazê-lo na conformidade e nos 
prazos estabelecidos nas leis, regulamentos, instruções e ordens e serviço, sob pena de ser responsabilizado. 
O Funcionário Público pode estar incumbido de prestar contas, ou de exigir que alguém as preste. De qualquer 
forma, deverá ele prestar ou as tomar, sob pena de infração. 
 
II - pelas faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que sofrem os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos 
a seu exame ou fiscalização; 

Essa responsabilidade provém do dever de zelar pela economia do material do Estado e de sua 
conservação, conforme descrito no artigo 241, inciso IX, deste estatuto. 
Este artigo é a aplicação da responsabilidade objetiva. Se o Funcionário Público causou dano, não há necessidade 
nem mesmo de processo administrativo para a indenização, devendo o Funcionário Público repor o dano. Também 
serão de responsabilidade do Funcionário Público, da mesma forma, os objetos que ele não detenha a guarda, 
mas que estejam sujeitos à sua fiscalização ou exame. 
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III - pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da 
receita ou que tenham com eles relação; 

Averbar é o ato pelo qual se anota, em assentamento ou documento anterior, fato que altere, modifique ou 
amplie o conteúdo do mesmo assento ou documento. Ex.: Averbação da sentença de separação, divórcio ou 
anulação na certidão de casamento, averbação de correção do nome na certidão de nascimento, etc.  
Em quaisquer documentos relacionados neste inciso, se houver prejuízo para o Estado com o lançamento incorreto 
ou inexato, deverá o Funcionário Público indenizar o Estado por este prejuízo. Isso, sem prejuízo da 
responsabilidade administrativa ou penal que no caso couber. 
 
IV - por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. 

O Funcionário Público, que cometer erro de cálculo quando elaborar guias para recolhimento de tributos 
(impostos, taxas, contribuições de melhorias ou preços públicos), com esse erro, lesionará alguém. O Estado ou 
o particular. Deverá indenizar por esse erro. Além disso, poderão ser aplicadas penalidades administrativas ou 
criminais, se o Funcionário Público agiu com intenção de elaborar os valores errados. 
 
Art. 246 - O funcionário que adquirir material em desacordo com disposições legais e regulamentares será 
responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo-se proceder 
ao desconto no seu vencimento ou remuneração. 

 Existem várias regras que disciplinam a compra de materiais para o Estado (licitação, concorrência pública, 
tomada de preços) e o Funcionário Público que tiver incumbência de fazer essas compras deverá observar tais 
regras. 
 Não é necessário aqui que o Funcionário Público tenha causado prejuízo, mas sim tão somente que efetue as 
compras em desacordo com as normas. Além de ser responsabilizado pelo custo da compra, sofre as penas 
disciplinares ou criminais. 
 
Art. 247 - Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a 
importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimento 
ou entrada nos prazos legais. 

O Funcionário Público incumbido de efetuar os recolhimentos ou entradas de valores que pegar (alcance), 
ou desfalcar (desfalque) dinheiro a ele entregue, ou perdoar (remissão) ou deixar de cobrar (omissão) qualquer 
dívida em favor da Fazenda Estadual, será responsabilizado indenizando, de uma só vez, essa importância. Nesse 
caso, não há parcelamento. 
Também é oportuno lembrar que estas condutas são consideradas criminosas, portanto haverá também a 
responsabilidade criminal, além da administrativa. 
 
Art. 248 - Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do 
vencimento ou remuneração, não excedendo a 10ª (décima) parte do valor deste. 

Com exceção dos casos incluídos no artigo anterior, a indenização será descontada no valor de 10% do 
salário do Funcionário Público; ou seja, em parcelas de, no máximo, um décimo de seu salário ou vencimento. 
Se o Funcionário Público estiver pagando uma indenização, e causar novo dano e for condenado a pagar uma 
segunda indenização, primeiro pagará a primeira indenização e depois começará a pagar a segunda, pois a lei 
não permite desconto superior a10% do salário. 
 
Parágrafo único - No caso do item IV do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, será aplicada a 
pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. 

Este parágrafo se reporta à penalidade administrativa que couber no caso do erro de cálculo ou redução 
contra a fazenda estadual, se o funcionário público não teve intenção de lesar o patrimônio público, ou seja, agiu 
com culpa (imprudência, negligência ou imperícia). 
A penalidade será a de repreensão, e em caso de o funcionário público voltar a cometer erro de mesma natureza, 
será aplicada a pena de suspensão. Se, porém, agir com intenção de lesar o patrimônio público, a penalidade 
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administrativa a ser aplicada será de demissão a bem do serviço público. 
Em qualquer dos casos, a aplicação da penalidade administrativa não exime o funcionário público do pagamento 
da indenização que se fizer necessário. 
A finalidade é de obrigar o funcionário público a prestar mais atenção no desempenho de sua função, pois esses 
erros causam prejuízo ao Estado. 
 
Art. 249 - Será igualmente responsabilizado o funcionário que fora dos casos expressamente previstos nas leis, 
regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe 
competirem ou aos seus subordinados. 

Quem desempenha as funções públicas é o próprio Funcionário Público. Para isso ele prestou concurso, 
foi nomeado e recebe do governo. Então ele não pode pedir a pessoas que não pertencem à repartição para que 
desempenhem as funções que lhe são atribuídas ou a seus subordinados, ou que "dê uma mãozinha". 
O Oficial de justiça não pode pedir que seu amigo ou parente cumpra seus mandados. Há nesses casos a 
responsabilidade administrativa e criminal. 
O fato de a pessoa estranha à repartição desempenhar as funções do Funcionário Público bem ou melhor que o 
próprio, é indiferente.  
 
Art. 250 - A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que no 
caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado, na forma dos artigos 247 a 248, o exime da 
pena disciplinar em que incorrer. 

Como já comentado, a aplicação da penalidade administrativa (pagamento do prejuízo e penas 
disciplinares) não tira a responsabilidade criminal e civil que no caso couber. Estas penalidades são independentes 
e podem ser cumuladas. Se causar dano ao particular, também responderá civilmente e criminalmente, conforme 
sua conduta (agir com intenção - dolo, ou sem intenção - com culpa). 
O pagamento da indenização civil não o absolve da sanção penal e administrativa que no caso couber. Da mesma 
forma, o cumprimento da sanção penal e administrativa não o isenta da reparação civil, se existente.  
 
"§ 1º - A responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. 
§ 2º - Será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o 
servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a 
existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. 
§ 3º - O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado 
da autoridade competente para aplicar a pena." (Parágrafos 1º, 2º e § 3º acrescentados pela Lei complementar 942/2003) 
 

Título VII 
Das Penalidades, da Extinção da Punibilidade e das Providências Preliminares  

- Redação dada pelo artigo 1°, II da Lei Complementar n° 942, de 06.06.2003 
Art. 251 - São penas disciplinares: 
I - repreensão; 
II - suspensão; 
III - multa; 
IV - demissão; 
V - demissão a bem do serviço público; 
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

Pena disciplinar é a designação dada às sanções impostas pelas autoridades administrativas aos 
funcionários ou empregados públicos, por infração às regras regulamentares relativas à disciplina. São qualificadas 
como penas disciplinares, neste estatuto: a repreensão, suspensão, multa, demissão, a demissão a bem do serviço 
público e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, conforme a gravidade da falta ou infração. 
A pena disciplinar é imposta como meio compulsório de compelir o Funcionário Público ou empregado ao 
cumprimento dos deveres a que está obrigado, quando não redunda em perda do cargo. 
Genericamente, diz-se pena disciplinar para toda sanção imposta pela falta de disciplina ou infração a uma regra 
disciplinar. 
O poder para impor as penas disciplinares está no artigo 260 deste Estatuto. 
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