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A crise financeira vivenciada no país, fortemente veiculada pelos meios de 

comunicação em massa, trouxe à baila o suposto problema da diminuição da 

arrecadação, o qual passou a ser utilizado como fundamento para justificar a 

insuficiência de recursos por parte do ente Estatal para efetivar às obrigações 

sociais. Se por um lado ecoam-se os gritos de crise, de outro, isenções fiscais de 

somas exorbitantes concedidas às grandes empresas são apenas uma das formas 

de má administração dos recursos públicos, hoje comum sob o manto da 

implantação de políticas de incentivos à economia. Enquanto isso, o sucateamento 

do Serviço Único de Saúde, da educação e, da segurança pública e demais 

garantias sociais são problemas que se agravam. Diante deste cenário, um estudo 

pautado nos ditames dos princípios da Administração Pública, se faz relevante, 

posto que o descaso dos gestores com as políticas sociais, bem como a má 

administração dos recursos públicos, é linha tênue para configuração de atos de 

improbidade, os quais não estão limitados somente aos atos de enriquecimento 

ilícito ou de dano ao erário, mas também a violação de princípios que regem a 

administração pública. O presente trabalho objetiva desvendar uma possível relação 

entre a omissão estatal, improbidade administrativa e a crise financeira. Os dados 

são obtidos a partir de pesquisa hipotético-dedutiva, especialmente a análise 
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jurisprudencial acerca do objeto do presente estudo. Como resultados, tem-se que, 

nos últimos tempos, a crise financeira vem sendo utilizada como fundamento para 

justificar a ausência de receitas. Todavia, não se trata somente disto, uma vez que a 

alegação de insuficiência de recursos, por vezes, é utilizada para mascarar o 

descaso e omissão do Estado frente às obrigações sociais, uma vez que é de sua 

responsabilidade implementar/efetivar políticas públicas que visem 

garantir/concretizar direitos expressamente consagrados na legislação em vigor. 

 


