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Agente Público é 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. Tal definição
tem origem na Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), em seu art. 2º.

Notem que se trata de um conceito amplo e, por esse motivo
jamais confundam agente público com empregado publico com
servidor publico.
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Agente Público Empregado Público Servidor Público

Expressão usada para se referir

a qualquer pessoa física que

exerça uma função pública,

definitiva ou transitoriamente,

com ou sem remuneração.

São aqueles regidos pela CLT e,

assim, chamados celetistas. Ou

seja, ingressam por meio

de concurso público para

ocupar empregos públicos,

tendo uma vinculação

contratual com o Estado e sem

direito a estabilidade.

Ocupantes de cargo efetivo ou

de cargo em comissão; são

regidos por leis específicas,

denominadas estatutos e, por

isso, são chamados de

estatutários.

Os ocupantes de cargo efetivo

terão direito a estabilidade após

3 anos de exercício.
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- CLASSIFICAÇÃO

Segundo a classificação proposta por Hely Lopes Meirelles os agentes
públicos se classificam em: agentes políticos; agentes
administrativos; agentes honoríficos; agentes delegados e agentes
credenciados.

- AGENTES POLÍTICOS

São ocupantes dos primeiros e mais altos escalões do poder público,
sendo investidos no cargo através de nomeação, eleição, designação
ou delegação.

São agentes políticos os chefes do executivo, os membros do
Tribunal de Contas, os membros do Poder Legislativo e Judiciário,
membros da magistratura e MP.
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- AGENTES ADMINISTRATIVOS

São aqueles que estão sujeitos a uma hierarquia constitucional,
independente de a administração pública ser direta ou indireta.

Os servidores públicos e empregados públicos em geral são
exemplos de agentes administrativos (não se esqueçam das
diferenças entre servidores e empregados!!!Embora ambos
sejam considerados agentes administrativos).
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- AGENTES DELEGADOS

Estes recebem um encargo estatal com a finalidade de prestação
de prestação de determinado serviço.

Podemos tomar como exemplo de agentes delegados empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.
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- AGENTES HONORÌFICOS

São aqueles requisitados para temporariamente desempenharem
uma função pública.

Os mesários e os jurados são exemplos desse tipo de agente.

- AGENTES CREDENCIADOS

Segundo Hely Lopes Meirelles “são os que recebem a incumbência
da administração para representa-la em determinado ato ou
praticar certa atividade específica, mediante remuneração do
poder público credenciante”.

São exemplos de agentes credenciados os professores substitutos e
os médicos credenciados.
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NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE OS SERVIDORES - ART. 37 A
41 CF/88

Princípios expressos

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.

-Servidores Públicos X Empregados Públicos
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-Estrangeiros podem ser servidores?

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

-Investidura

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.
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Função de confiança Cargo em comissão

Exercidas exclusivamente por servidores

ocupantes de cargo efetivo.

Qualquer pessoa, observado o percentual

mínimo reservado ao servidor de carreira.

Somente são conferidas atribuições e

responsabilidade

É atribuído posto (lugar) num dos quadros da

Administração Pública, conferida atribuições e

responsabilidade àquele que irá ocupá-lo

Destinam-se apenas às atribuições de direção,

chefia e assessoramento

Destinam-se apenas às atribuições de direção,

chefia e assessoramento

De livre nomeação e exoneração no que se

refere à função e não em relação ao cargo

efetivo.

De livre nomeação e exoneração


