
Nota Técnica 3 - Capacitação de Agentes Publicos 

 

 

O Sistema Administrativo Brasileiro privilegia os Agentes Públicos que efetivam cursos           

para melhorar seus serviços, pois a efetivação destas atividades, condizentes com a realidade dos caros               

que estas pessoas ocupam, trazem benefícios à população. 

Por exemplo, uma enfermeira que faz um curso para melorar a aplicação de vacinas,              

conseguirá vacinar mais pessoas ou aprender técnicas que reduzem riscos; ou ainda um fiscal de               

tributos que se capacita para melhorar a arrecadação e isso incrementa o orçamento do Município. 

São diversas as historias de melhorias nas áreas públicas advindas de cursos. 

E essas atividades são realizadas em todas as esferas, e todos os órgãos, como              

Municípios, Tribunais de Contas, Ministérios Públicos, Tribunais de Justiça. 

É de se comentar que a maioria das Leis no Brasil (senão todas), com relação aos agentes                 

públicos, reafirmam ser obrigatória a realização de cursos de capacitação para verificação de sua              

avaliação e continuidade na área pública. 

Inicialmente, a respeito da promoção de cursos para servidores públicos, importa destacar            

o disposto no art. 39, §§ 2º e 7º, da CR/88, verbis: 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão             

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado          

por servidores designados pelos respectivos Poderes. 

[...] 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de             

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos,          



constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a          

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios          

ou contratos entre os entes federados. 

[...] 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios             

disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia         

com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação           

no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e          

desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço       

público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 

 

A fundamentação legal para a efetivação dos cursos está em duas leis que todos os órgãos                

do país possuem: a Lei que rege a atividade dos Agentes Públicos do órgão em questão e também a                   

permissão na Lei Orçamentária para o gasto com tais atividades. 

Tanto é verdade que a Lei nº 8.666/93 que permite aos órgãos públicos efetuar              

contratações públicas, informa em seu art. 13 que são considerados serviços técnicos profissionais             

especializados os de treinamento e aperfeiçoamento pessoal, conforme segue, in litteris: 

 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais           

especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;  

IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2Fleis%2FL8883.htm%23art13iii&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0Nl-qaUlReOOmKLGscRUH-H9PQ


V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

VIII - (Vetado). 

 

E esta Lei acima ainda permite a efetuação dessa contratação pelo processo licitatório de              

Dispensa, conforme o inciso II do art. 25 da mesma Lei determina: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,           

em especial: 

[...] 

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; 

 

Constata-se que desde a Constituição Federal, pelo Princípio da Eficiência Pública,           

passando-se pela legislação infraconstitucional, e também pelo bom senso de interesse público, a             

capacitação correta, idônea e competente de Agentes Públicos é mais do que leal, é necessária para                

melhorar nosso país. 
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