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1. Penalidades, extinção da punibilidade e providências 
preliminares

Servidores Públicos

Considera-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública.

A expressão “agente público” tem sentido amplo, alcançando todas as pessoas que, 
a qualquer título, exercem uma função pública, remunerada ou gratuita, definitiva ou 
transitória, política ou jurídica, como preposto do Estado. O agente público é a pessoa 
natural mediante a qual o Estado se faz presente.

Penas disciplinares aplicadas aos servidores públicos

Quais são as penalidades aplicadas? Elas estão elencadas no Art. 251 do Estatuto dos 
Servidores Públicos de SP (Lei 10.261/68):

Repreensão (Art. 253, do Estatuto): Aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou de 
falta de cumprimento dos deveres;

Suspensão (Art. 254, do Estatuto): Aplicada nos casos de falta grave ou de reincidência. 
Esta terá duração máxima de 90 dias e acarretará na perda das vantagens e direitos 
decorrentes do exercício do cargo. Há a possibilidade da conversão da pena em MLTA 
(base do cálculo de 50 por dia de vencimento ou remuneração).

Multa (Art. 255, do Estatuto): Aplicada na forma e nos casos expressamente previstos 
em lei ou em regulamento.

Demissão (Art. 256, do Estatuto): (i) Abandono de cargo; (ii) Procedimento irregular, de 
natureza grave; (iii) Ineficiência no serviço; (iv) Aplicação indevida de dinheiros públicos; 
(v) Ausência do serviço por mais de 45 dias, no período de um ano.

Demissão a bem do serviço público (Art. 257, do Estatuto): (i) For convencido de 
incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos; (ii) Praticar ato definido 
como crime contra a Administração Pública, ou previstos nas leis relativas à segurança 
e a defesa nacional; (iii) Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do 
cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou Particulares; 
(iv) Praticar insubordinação grave; (v) Praticar, em serviço, ofensas físicas contra 
funcionários ou particulares, salvo se em legítima defesa; (vi) lesar o patrimônio ou os 
cofres públicos; (vii) receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens 
de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de 
suas funções mas em razão delas; (viii) pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer 
valores a pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição, ou estejam 
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Você está sem permissão para ver o 
conteúdo integral deste ebook. 

Que tal assinar um dos nossos planos? 

VER TODOS OS PLANOS

https://www.trilhante.com.br/assine
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