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Concurso Público 2016

Conteúdo
 Administração Pública: princípios básicos da administração.
 Poderes Administrativos: poder hierárquico; disciplinar, regulamentar e poder de polícia.
 Serviços Públicos: conceito e princípios
 Atos Administrativos: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação;
discricionariedade e vinculação.

 Organização Administrativa: administração direta e indireta; centralizada e descentralizada;
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
 Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle
legislativo; responsabilidade civil do Estado.

Exercícios pertinentes

 Servidores Públicos: cargo, emprego e função públicos.
 Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União: das autarquias e das fundações públicas
federais - Lei nº 8.112/1990: das disposições preliminares; do provimento, vacância, remoção, redistribuição e
substituição. Dos direitos e vantagens: do vencimento e da remuneração; das vantagens; das férias; das
licenças; dos afastamentos; do direito de petição. Do regime disciplinar: dos deveres e proibições; Da
acumulação; Das responsabilidades; Das penalidades.

Exercícios pertinentes

 Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992).
Exercícios pertinentes
 Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999).
Exercícios pertinentes
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Administração Púbica
Conceitos, natureza, fins e princípios.
Administração Pública é o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da
função administrativa do Estado.
Na amplitude desse conceito entram não só os órgãos pertencentes ao poder público, como também as
instituições e empresas particulares que colaboram com o Estado no desempenho de serviços de utilidade
pública ou de interesse coletivo, ou seja, a Administração direta (entidades estatais) e a indireta (entidades
autárquicas e algumas para estatais) e os entes de cooperação.
A expressão Administração Pública apresenta dois sentidos mais comuns:

• Sentido Subjetivo ou Formal - Quando a administração pública se refere aos entes que exercem a
atividade administrativa: pessoas jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos do exercício da função
administrativa.
• Sentido Objetivo, Material ou Funcional - Neste sentido, a administração pública, designa a natureza da
atividade exercida pelos referidos entes, ou seja, as funções necessárias aos serviços públicos em geral.
De uma maneira geral, a administração é a estrutura do
de seus serviços.

Estado anteriormente ordenada para a realização

Há distinção entre governo e administração:
a) Governo é a atividade política e discricionária e, comando com responsabilidade constitucional e política,
mas sem responsabilidade profissional pela execução.
b) Administração é a atividade geralmente vinculada à lei ou à Norma Técnica. A administração executa as
funções com responsabilidade técnica e legal, mas sem responsabilidade constitucional ou política. É o
instrumento do qual dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo.
Os fins da administração pública se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada.
Toda atividade do administrador público deve ser orientada para esse objetivo. Se dele o administrador se
afasta ou desvia, trai o mandato de que está investido, porque a comunidade não instituiu a Administração
senão como meio de atingir o bem-estar social. Ilícito e imoral será todo ato administrativo que não for praticado
no interesse da coletividade.
Em última análise, os fins da Administração se consubstanciam na defesa do interesse público, assim
entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou
por uma parte expressiva de seus membros. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público
configura "desvio de finalidade".

Conceito; Natureza e Fins da Administração Pública
Conceito
É o conjunto de atividades desempenhadas ou dirigidas pelas autoridades e órgãos do Estado, a fim de
promover o bem comum da coletividade.
- em sentido objetivo é o exercício da função administrativa.
- em sentido subjetivo é o conjunto de autoridades públicas que exercem esta função administrativa.

Natureza
É a de um "múnus público" para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e
aprimoramento dos bens, serviços e interesses da coletividade.

Fins
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A administração pode ser:
a) Particular - Quando os bens e os interesses gerenciados são individuais.
b) Pública - Quando os bens e os interesses gerenciados pertencem à comunidade.
Portanto, a finalidade da administração pública é a gestão dos bens e interesses da coletividade nos âmbitos
Federal, Estadual e Municipal. Uma outra finalidade da administração é promover a defesa do interesse
público.

Órgãos Públicos
São centros de competência criados para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes,
cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições específicas
na organização estatal. Cada órgão, como centro de competência governamental ou administrativa, tem
necessariamente funções, cargos e agentes. Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas
jurídicas.
Como parte das entidades que integram, os órgãos são meros instrumentos de ação dessas pessoas
jurídicas, previamente ordenados para o desempenho das funções que lhes forem atribuídas pelas normas de
sua Constituição e funcionamento. Para eficiente realização de suas funções, cada órgão é investido de
determinada competência, redistribuída entre seus cargos, com a correspondente parcela de poder necessária
ao exercício funcional de seus agentes.
Classificação dos Órgãos Públicos
Existem três classificações de órgãos:

• quando à composição estatal,
• quanto à estrutura e
• quanto à composição.

Quanto à composição estatal classificam-se os órgãos públicos em:
•
independentes,
• autônomos,
• superiores e
• subalternos.
I - Órgãos Independentes - São os originários da Constituição e representativos dos poderes de Estado,
Legislativo, Executivo e Judiciário. Os órgãos independentes estão colocados no ápice da pirâmide
governamental, sem qualquer subordinação hierárquica, e só sujeitos aos controles constitucionais de um
poder pelo outro. Por esta razão, são também denominados de órgãos primários do Estado. Esses órgãos
detêm e exercem funções políticas, judiciais e quase judiciais outorgadas diretamente pela Constituição, para
serem desempenhadas pessoalmente por seus membros que são os agentes políticos, segundo normas
especiais e regimentais.
Nessa categoria encontram-se as chefias de executivo (Presidência da República, Governadorias dos
Estados e do Distrito Federal, Prefeituras Municipais), o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado
Federal, Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, Os Tribunais Judiciários e os Juízes Singulares
(Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores Federais, Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça
e de Alçada dos Estados Membros, Tribunais do Júri e Varas das Justiças Comum e Especial). Também estão
incluídos nesta categoria, o Ministério Público Federal e Estadual e os Tribunais de Conta da União, dos
Estados- Membros e Municípios, os quais são órgãos funcionalmente independentes.
II - Órgãos Autônomos - São aqueles localizados também, na cúpula da administração, porém,
imediatamente abaixo dos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e
técnica, caracterizando-se como órgãos diretivos, responsáveis pelas funções de planejamento, supervisão,
coordenação e controle de atividades que constituem sua área de competência.
São órgãos autônomos os Ministérios, as Secretarias de Estado e de Município, a Consultoria-Geral da
República e todos os demais órgãos subordinados diretamente aos chefes de poderes, aos quais prestam
assistência e auxílio imediatos. Seus dirigentes geralmente são agentes políticos nomeados em comissão.
III- Órgãos Superiores - São aqueles que possuem o poder de direção, controle, decisão e comando
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nos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico
de uma chefia mais elevada. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira, que são atributos dos
órgãos independentes e dos autônomos a que pertencem. Sua liberdade funcional está restrita ao
planejamento e soluções técnicas, dentro de sua área de competência, com responsabilidade pela execução,
geralmente a cargo de seus órgãos subalternos. Nessa categoria estão incluídas Secretarias Gerais,
Inspetorias Gerais, Gabinetes, Procuradorias Administrativas e Judiciais, Coordenadorias, Departamentos e
Divisões.
IV - Órgãos Subalternos - São todos os órgãos que se acham subordinados a órgãos mais elevados,
com reduzido poder de decisão e com predominância de atribuições de execução. Destinam-se à execução de
serviços de rotina, cumprimento de decisões superiores e primeiras soluções em casos individuais, tais como
os que, nas repartições públicas, executam as atividades-meios e atendem ao público, prestando-lhe
informações e encaminhando seus requerimentos, como são as Portarias e Seções de Expediente.
b) Quanto à estrutura, os órgãos são classificados em:
• simples ou
• compostos.
I - Órgãos Simples ou Unitários - São os constituídos por um único centro de competência, como as
Portarias com diversos cargos e agentes.
II - Órgãos Compostos - São aqueles que reúnem na sua estrutura vários outros órgãos menores, como
a Secretaria de Educação, órgão composto que tem na sua estrutura diversas unidades escolares.
c) Quanto à composição, podem ser classificados em:
• órgãos singulares ou
• colegiados.
I - Órgãos Singulares - Também denominados de unipessoais. São aqueles que atuam e decidem
através de um único agente, que é seu chefe e representante. Esses órgãos podem ter muitos outros agentes
auxiliares, mas o que caracteriza sua singularidade é o desempenho de sua função precípua por um só agente
investido como seu titular.
São exemplos de órgãos singulares, a Presidência da República, as Governadorias dos Estados, e as
Prefeituras Municipais. A Presidência da República tem um único agente que é o Presidente; o Estado de São
Paulo, o Governador; o Município, o Prefeito.
II - Órgãos Colegiados - Também chamados de pluripessoais. São os órgãos que atuam e decidem por
meio da manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros. Nos órgãos colegiados não
prevalece a vontade individual de seu chefe ou presidente, nem a de seus integrantes de maneira isolada. O
que vale juridicamente é a decisão da maioria. É órgão colegiado por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas.

Princípios Básicos da Administração
Os princípios básicos da administração estão alicerçados em regras de observância permanente e obrigatória
para o administrador.
Todos os Atos Administrativos deverão ser pautados nesses padrões. Constituem, portanto, os fundamentos
da ação administrativa, ou seja, os sustentáculos da atividade administrativa.
Estes princípios são:
a) Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular - O princípio pode ser flagrado nas
posições de privilégio e supremacia do órgão público. Daí resulta a exigibilidade dos atos administrativos e, em
certos casos, a executoriedade. Outra típica manifestação está na autotutela (possibilidade de revogar ou
anular seus atos por manifestação unilateral).
Não se perca de vista que a supremacia do interesse público não é um valor em si. A supremacia, como
componente da função administrativa, é instrumento para a realização de finalidades legais, segundo os
critérios e procedimentos consagrados na ordem jurídica.
b) Princípio da Legalidade - Reza este princípio, que a administração pública, em toda sua atividade funcional,
está presa aos mandamentos da lei, deles não podendo se afastar, sob pena de invalidade do ato e
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responsabilidade de seu autor. Ainda, segundo este princípio, a administração pública só pode fazer o que a
lei autoriza, quando e como autoriza. Isto significa, que se a lei nada dispuser, a administração pública não
pode agir, a não ser em situações excepcionais, (guerra, grave perturbação da ordem).
c) Princípio da Finalidade - Impõe que o administrador só pratique o ato para obter o fim legal. O administrador
deve perseguir o interesse público (primário) contido na lei. O favorecimento ou prejuízo de alguém não pode
ser o fim do ato administrativo, e sim, decorrência da obtenção do objetivo previsto na norma legal. O
afastamento do administrador da finalidade de interesse público, conforme previsão legal, caracteriza o vício
de desvio de finalidade.
d) Princípio da Impessoalidade - Este princípio, visa a garantir a neutralidade da administração,
proporcionando aos administradores tratamento que afaste qualquer espécie de discriminação ou
favorecimento, pois qualquer ato deve ser de interesse público e nos estritos termos da lei, caso contrário,
estará sujeito a invalidação por desvio de finalidade, por meio da ação popular.
Portanto, a atividade administrativa deve ser destinada a todos os administrados, dirigida aos cidadãos em
geral, sem a determinação de pessoa ou discriminação de qualquer natureza.
O princípio da impessoalidade nada mais é que o princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador
público que só pratique o ato para o seu fim legal, sendo que o fim legal é aquele que a norma de direito indica,
expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de forma impessoal. Este princípio é um desdobramento do
artigo 5o da CF (caput).
e) Princípio da Moralidade - Também denominado de princípio da proibidade administrativa. Este princípio,
não se refere a moral comum como a concebemos, mas a um conjunto de regras éticas que norteiam a
administração pública.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade passou a ser pressuposto de
validade de todo ato administrativo.
Segundo a doutrina, a moralidade administrativa deve ser entendida como sendo o conjunto de regras tiradas
da disciplina interior da administração. A moralidade administrativa é ao lado da legalidade e da finalidade um
dos pressupostos de validade do ato administrativo. A moralidade administrativa está ligada ao conceito de
"bom administrador".
f) Princípio da Publicidade - É a divulgação oficial de atos (Leis, Decretos, Contratos Administrativos, etc.),
para conhecimento público em geral e início da produção de seus efeitos externos.
O princípio da publicidade é justificado pelo fato de que, todo ato administrativo deve ser público, uma vez que,
a administração que o realiza é pública, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações
policiais ou interesse superior da administração a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso
nos termos do Decreto Federal nº 79099, de 06 de janeiro de 1977.
A publicidade como princípio da administração pública (CF, artigo 37), abrange toda a atuação estatal: A
administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, não só no que se refere a publicação de seus atos, como, também, a propiciação de conhecimentos
da conduta interna dos seus agentes. Assim, essa publicidade alcança os atos concluídos e informação, os
processos em andamento, os pareceres de órgãos técnicos e jurídicos, os despachos intermediários e finais,
as atas de julgamento das licitações e os contratos com quaisquer interessados, bem como os comprovantes
de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos competentes.
Todos esses papéis ou documentos públicos podem ser examinados por qualquer interessado e dele pode
obter certidão ou fotocópia autenticada para fins constitucionais.
A publicidade se faz no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município conforme a competência, ou, em
jornais contratados para essas publicações oficiais. Também poderão ser feitas por meio de editais afixados
em lugares próprios para a divulgação dos referidos atos com a finalidade da coletividade em geral tomar
conhecimento dessas decisões.
Estes atos exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes, terceiros e ao povo
em geral, proporcionando ainda aos administradores o conhecimento e o controle dos atos praticados pela
administração, através dos instrumentos constitucionais: Mandado de segurança, direito de petição, ação
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popular, habeas data, fornecimento de certidões e improbidade administrativa (artigo 37º § 4º).
g) Princípio da Eficiência - O administrador não deve, tão somente, perseguir as finalidades previstas ou
consagradas em lei. Não deve alcançá-las de qualquer forma ou a qualquer custo. Impõe-se a obtenção do
melhor resultado, o resultado ótimo. Devem ser observados os atributos de rapidez, perfeição e rendimento. O
princípio foi positivado na Constituição (art. 37, caput) pela Emenda nº 19, de 1998.
h) Princípio da Economicidade - Trata-se da verificação da eficiência das escolhas administrativas nas
perspectivas da relação custo-benefício. Está positivado no art. 70, caput da Constituição de 1988.
i) Princípio da Motivação - Trata-se do dever de justificar os atos praticados. Devem ser apontados os
fundamentos de fato e de direito e a correlação lógica entre as situações observadas e as providências
tomadas. A motivação pode ser prévia ou contemporânea à prática do ato. A motivação pode não constar do
ato, se presente no processo administrativo subjacente. Subsiste uma discussão acerca da motivação ser
obrigatória somente para os atos vinculados ou para todos os atos (discricionários e vinculados). Observar o
art. 50 da Lei nº 9.784, de 1999.
j) Princípio da Continuidade - Por esse princípio a atividade da administração não pode parar, deve ser
ininterrupta. Assim, não é admitida a paralisação dos serviços de saúde, de transporte, de segurança pública,
de distribuição de justiça, de extinção de incêndios e dos serviços funerários.
k) Princípio da Indisponibilidade - Conforme este princípio, os bens, direitos, interesses e serviços públicos
não se acham à livre disposição dos órgãos públicos, cabendo a esses apenas a responsabilidade de preserválos e aprimorá-los para as atividades as quais se destinam.
O detentor dessa possibilidade é o Estado. Por esse motivo, há necessidade de lei para alienar bens para
outorgar concessão de serviço público, e para muitas outras atividades a cargo de órgãos públicos e agentes
da administração pública.
l) Princípio da Autotutela - A administração pública está obrigada a policiar os atos administrativos que
pratica para evitar a ilegalidade, de qualquer ato, cabendo-lhe assim, retirar do ordenamento jurídico, os atos
inconvenientes e os ilegítimos. Os inconvenientes através da revogação e os ilegítimos através da anulação.
m) Princípio da Razoabilidade e Princípio da Proporcionalidade - Não há uniformidade de tratamento
destes princípios. Diogenes Gasparini afirma que a proporcionalidade é apenas um aspecto da razoabilidade.
Celso Antônio Bandeira de Mello, embora trate formalmente dos dois, consigna que a proporcionalidade é
faceta da razoabilidade. Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a razoabilidade exige proporcionalidade.
Odete Medauar entende que é melhor englobar no princípio da proporcionalidade o sentido da razoabilidade.
Lúcia Valle Figueiredo trata do princípio da proporcionalidade ao lado do da razoabilidade (como elementos
distintos). Luís Roberto Barroso entende que os dois são conceitos próximos o suficiente para serem
intercambiáveis.
A razoabilidade tem o sentido de coerência lógica nas decisões e medidas administrativas. A atuação
administrativa não pode ser desarrazoada, ilógica ou incongruente. Deve ser a mais adequada para obter o
fim legal (adequação entre os meios e os fins). Fica evidente o traço qualitativo.
Já a proporcionalidade apresenta o sentido de exercício da competência administrativa na extensão ou
intensidade apropriadas ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade pública. Aqui
ganha relevo o traço quantitativo.
Encontramos a utilização da razoabilidade nos ordenamentos jurídicos norte-americano e argentino. Os
ordenamentos europeus, a exemplo do alemão e francês, operam com a proporcionalidade.
Acreditamos que razoabilidade e proporcionalidade são ideias, conceitos ou critérios ligados entre si, embora
possuam sentidos próprios, na linha antes referida. Assim, preferimos falar em princípio da proporcionalidade
em sentido amplo, desdobrado nos seguintes elementos (ou princípios):
(a) conformidade, adequação ou razoabilidade. O meio empregado deve guardar adequação, conformidade,
aptidão, no sentido qualitativo, com o fim perseguido. Flagramos exatamente neste ponto o princípio da
razoabilidade, na sua formulação corrente;
(b) necessidade. Não há medida ou caminho alternativo para chegar ao mesmo resultado com menor ônus a
direito ou situação do atingido pelo ato;
(c) da proporcionalidade em sentido estrito. O que se perde com a medida tem menor relevo do que aquilo que
se ganha.
Inegavelmente, são mecanismos ou institutos voltados para o controle da discricionariedade legislativa e
administrativa.
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O STF em várias decisões afirmou que o princípio da razoabilidade está implícito no art. 5o., inciso LIV da
Constituição. Seria o "princípio do devido processo legal substantivo".
Já a Lei nº 9.784, de 1999, consagra expressamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
art. 2o., caput.
n) Princípio da Segurança Jurídica - Está relacionado com a previsibilidade do Direito e a estabilidade das
relações jurídicas. A proibição da interpretação nova retroativa é um dos exemplos da efetivação do princípio
(art. 2o., §2o., inciso XIII da Lei no. 9.784, de 1999).

Organização Administrativa
Administração Pública Direta e Indireta
Numa visão global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de
seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. A administração não pratica atos do governo;
pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência do
órgão e de seus agentes. São os chamados atos administrativos, que por sua variedade e importância,
merecem estudo em capítulo especial.
Complementa dizendo que governo é atividade política e discricionária, enquanto que a administração é
atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica; ou ainda, que governo é conduta
independente; administração é conduta hierarquizada.
Efetivamente, a Administração Pública é o instrumental de que dispõe o Estado (pessoa jurídica de direito
público interno - conforme nosso Código Civil; ou então território juridicamente organizado, constituído por leis
próprios, comandado por pessoas soberanamente cujo poder é emanado do próprio povo) para por em prática
as alternativas políticas e sociais preconizadas pelo Governo.
Em suma, a Administração Pública, em Direito Administrativo, tanto serve para designar as pessoas ou
agentes e órgãos governamentais, como a atividade administrativa em si. No primeiro caso, designando órgãos
e pessoas, deve ser escrita com letras maiúsculas, e no segundo, designando, a atividade, com minúsculas.
A Administração Pública pode ser:

Administração Direta - Também chamada de Administração Pública Centralizada, existe em todos
os níveis das Esferas do Governo, Federal, Estadual, Distrital e Municipal, e em seus poderes, Executivo,
Legislativo e Judiciário. É em si, a própria Administração Pública.
Na Administração Pública Direta como o próprio nome diz, a atividade administrativa é exercida pelo próprio
governo que "atua diretamente por meio dos seus Órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições
interiores de sua pessoa e que por isto dele não se distinguem". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:130)
Estes órgãos são despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria, portanto, não são
capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Os Órgãos não passam de simples repartições
internas de retribuições, e necessitam de um representante legal (agente público) para constituir a vontade de
cada um deles. Trata-se da desconcentração do poder na Administração Pública. Onde há desconcentração
administrativa vai haver hierarquia, entre aquele Órgão que está desconcentrando e aquele que recebe a
atribuição (exemplo: Delegacias Regionais da Polícia Federal, Varas Judiciais, Comissão de Constituição e
Justiça).
Os Órgãos atuam nos quadros vinculados a cada uma das Esferas de Governo. A exemplo temos os
Ministérios, Órgãos federais ligados à União; as Secretarias Estaduais, Órgãos estaduais ligados ao estado
membro; e as Secretarias Municipais, Órgãos municipais ligados à esfera municipal de poder.
Na Administração Pública Direta o Estado é ao mesmo tempo o titular e o executor do serviço público.
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As entidades que compõem a administração direta, são denominadas de pessoas políticas.

Administração Indireta

Apenas com a Administração Pública Direta, o Estado não seria capaz de
administrar todo o território nacional, tanto pela sua extensão quanto pela complexidade e volume das relações
sociais existentes entre o administrado (particular) e o Governo. Por isso, houve-se por bem outorgar poderes
para outras estruturas (Entidades).
A Administração Pública Indireta ou Descentralizada é a atuação estatal de forma indireta na prestação dos
serviços públicos que se dá por meio de outras pessoas jurídicas, distintas da própria entidade política. Estas
estruturas recebem poderes de gerir áreas da Administração Pública por meio de outorga.
A outorga ocorre quando o Estado cria uma entidade (pessoa jurídica) e a ela transfere, por lei, determinado
serviço público ou de utilidade pública.
Nesta descentralização de poderes não há vinculo hierárquico entre a Administração Central e as Entidades
que recebem a titularidade e a execução destes poderes, portanto, as entidades não são subordinadas ao
Estado. O que existe na relação entre ambas é um poder chamado de Controle com atribuições de fiscalização.
O Controle é "o poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada”. Assim,
enquanto os poderes do hierarca são presumidos, os do controlador só existem quando previstos em lei e se
manifestam apenas em relação aos atos nela indicados". Celso Antônio Bandeira de Mello (2004:141)
Estas Entidades são personalizadas, portanto, possuem vontade e capacidade de exercer direitos e contrair
obrigações por si próprios.
São elas: Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas.

I - Autarquias - São pessoas jurídicas de direito público, de natureza puramente administrativa,
criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade
estatal que as criou. São consideradas uma extensão da mão do Estado. Funcionam e operam na forma
estabelecida na lei que as instituiu e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar
atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras concedidas pela entidade estatal
criadora, mas sem subordinação hierárquica, sujeita apenas ao controle final de sua administração e da
conduta de seus dirigentes. As autarquias possuem autonomia financeira e administrativa, podendo inclusive
ingressar em juízo contra a entidade estatal que a criou, se esta intentar contra seus objetivos. As autarquias
não possuem capacidade legislativa, ao contrário da entidade estatal que as criou. Um exemplo de autarquia
é o INSS.
Todos os serviços públicos essenciais, como a saúde a educação o transporte entre outros, devem ser
realizados pelas autarquias.
II - Empresas Públicas - Empresas públicas são pessoas jurídicas de Direito Privado, criadas
para a prestação de serviços públicos ou para a exploração de atividades econômicas que contam com capital
exclusivamente público e são constituídas por qualquer modalidade empresarial. Se a empresa pública é
prestadora de serviços públicos, estará submetida a regime jurídico público. Se a empresa pública é
exploradora de atividade econômica, estará submetida a regime jurídico igual ao da iniciativa privada.
Alguns exemplos de empresas públicas:
" BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social): embora receba o nome de banco, não
trabalha como tal. A única função do BNDS é financiar projetos de natureza social. É uma empresa pública
prestadora de serviços públicos.
" EMURB (Empresa Municipal de Urbanização): estabelece um contrato de gerenciamento com a
Administração Pública. É a empresa responsável pelo gerenciamento e acompanhamento de todas as obras
dentro do Município. É empresa pública prestadora de serviço público.
" EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos): é prestadora de serviço público (art. 21, X, da
CF/88).
" Caixa Econômica Federal: atua no mesmo segmento das empresas privadas, concorrendo com os outros
bancos. É empresa pública exploradora de atividade econômica.

8
www.apostilasobjetiva.com.br

Apostilas OBJETIVA - Ano XII– Concursos Públicos - Brasil

" RadioBrás: empresa pública responsável pela "Voz do Brasil". É prestadora de serviço público.

Características
As empresas públicas, independentemente da personalidade jurídica, têm as seguintes características:
" liberdade financeira: têm verbas próprias, mas também são contempladas com verbas orçamentárias;
" liberdade administrativa: têm liberdade para contratar e demitir pessoas, devendo seguir as regras da
CF/88. Para contratar, deverão abrir concurso público; para demitir, deverá haver motivação. Poderão adquirir
bens, mas deverá haver uma licitação;
" dirigentes próprios;
" patrimônio próprio.

Controle
Não existe hierarquia ou subordinação entre as empresas públicas e a Administração Direta,
independentemente de sua função. Poderá a Administração Direta fazer controle de legalidade e finalidade
dos atos das empresas públicas, visto que estas estão vinculadas àquela. Só é possível, portanto, controle de
legalidade finalístico.

Criação
A lei não cria, somente autoriza a criação das empresas públicas, ou seja, independentemente da atividade
que desenvolvam, a lei somente autorizará a criação das empresas públicas, não conferindo a elas
personalidade jurídica.
A empresa pública será prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica. A CF/88
somente admite a empresa pública para exploração de atividade econômica em duas situações (art. 173 da
CF/88):
" fazer frente a uma situação de segurança nacional;
" fazer frente a uma situação de relevante interesse coletivo.
A empresa pública deve obedecer aos princípios da ordem econômica, visto que concorre com a iniciativa
privada. Quando o Estado explora, portanto, atividade econômica por intermédio de uma empresa pública, não
poderão ser conferidas a ela vantagens e prerrogativas diversas das da iniciativa privada (princípio da livre
concorrência).

Privilégios
Quanto aos privilégios, são concedidos conforme a atividade desenvolvida:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: não são dotadas dos mesmos privilégios da
Administração Direta, observado o princípio da livre concorrência, ou seja, não se pode conferir a elas nenhum
privilégio diverso daqueles conferidos às empresas privadas. O art. 173, § 1º, II, da CF/88 dispõe que as
empresas públicas que exploram atividade econômica terão as mesmas obrigações civis, trabalhistas,
tributárias e comerciais das empresas privadas. Ainda o art. 173, § 2º, dispõe que as empresas públicas não
terão imunidade do art. 150, § 2º, quando estiverem exercendo atividade econômica;
" empresas públicas prestadoras de serviço público: não existe livre concorrência. Na área tributária, ainda
que a CF/88 não tenha mencionado, elas possuem os mesmos privilégios da Administração Direta, visto não
estarem em regime de livre concorrência. Na área processual, entretanto, não têm privilégios.

Responsabilidade
Quanto à responsabilidade das empresas públicas, temos que:
" empresas públicas exploradoras de atividade econômica: a responsabilidade do Estado não existe, pois,
se essas empresas públicas contassem com alguém que respondesse por suas obrigações, elas estariam em
vantagem sobre as empresas privadas. Só respondem na forma do § 6º do art. 37 da CF/88 as empresas
privadas prestadoras de serviço público, logo, se a empresa pública exerce atividade econômica, será ela a
responsável pelos prejuízos causados a terceiros (art. 15 do CC);
" empresas públicas prestadoras de serviço público: como o regime não é o da livre concorrência, elas
respondem pelas suas obrigações e a Administração Direta responde de forma subsidiária. A responsabilidade
será objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

Falência
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" Empresas públicas exploradoras de atividade econômica: submetem-se a regime falimentar,
fundamentando-se no princípio da livre concorrência.
" Empresas públicas prestadoras de serviço público: não se submetem a regime falimentar, visto não
estarem em regime de concorrência.

III - Sociedades de Economia Mista - São empresas onde existe colaboração entre o Estado e
particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade sempre de ordem econômica.
A razão de ser das sociedades de economia mista, é que nem sempre o Estado dispõe de recursos
suficientes para investir em determinado empreendimento, que de maneira direta ou indireta, visa o interesse
da sociedade.
O Estado então, associasse a particulares objetivando a atender essas necessidades sociais, e os
particulares visando alcançar os objetivos pretendidos motivados pelo lucro. A sociedade de economia mista,
será sempre uma sociedade anônima (S/A), sendo, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja,
uma sociedade comercial, não gozando por esta razão de privilégios tributários ou processuais. O Banco do
Brasil é um exemplo de sociedade de economia mista.
IV - Fundações Públicas (entidades fundacionais) - São pessoas jurídicas de direito
público, conforme orientação da Constituição Federal de 1988. As fundações são entidades semelhantes as
autarquias, pois a Lei 8112/90 equiparou as duas entidades ao instituir o "Regime Jurídico dos Servidores da
União, Autarquias e Fundações de Direito Público".
Após a Constituição de 1988 a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois tipos de fundações:
a

pública e a privada.

Fundação Pública- É a que tem qualidade de autarquia, conforme decisão do Supremo Tribunal
Federal.
Fundação Privada - É aquela que desempenha funções que não são características do Estado.

Exemplo: IBGE.

Centralização, descentralização, concentração e
desconcentração.
Centralização:

é a prestação de serviços diretamente pela pessoa política prevista
constitucionalmente, sem delegação a outras pessoas. Diz-se que a atividade do Estado é centralizada
quando ele atua diretamente, por meio de seus órgãos.
Obs.: Órgãos são simples repartições interiores da pessoa do Estado, e, por isso, dele não se distinguem.
São meros feixes de atribuições - não têm responsabilidade jurídica própria – toda a sua atuação é imputada
às pessoas a que pertencem. São divisões da Pessoa Jurídica.
Se os serviços estão sendo prestados pelas Pessoas Políticas constitucionalmente competentes, estará
havendo centralização.
Vantagens da Centralização:
• as decisões são tornadas por administradores que tem urna visão global da empresa;
• tomadores de decisões situados no topo e geralmente melhor treinados e preparados do que os que
estão nos níveis mais baixos;
• eliminação dos esforços duplicados reduz os custos operacionais;
• certas funções – como compras – quando centralizadas, provocam maior especialização e aumento
de habilidades;
• decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais.
Desvantagens da centralização:
1. as decisões não são tomadas por administradores que estão próximos dos fatos
2. tomadores de decisão situados no topo raramente tem contato com os trabalhadores e com as situações
envolvidas;
3. as linhas de comunicação mais distanciadas provocam demoras prolongadas;
4. administradores nos níveis mais baixos são frustrados porque estão fora do processo decisorial;
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5. pelo envolvimento de muitas pessoas nas comunicações, há mais possibilidades de um erro e de distorções
pessoais.

Descentralização: é a transferência de execução do serviço ou da titularidade do serviço para outra
pessoa, quer seja de direito público ou de direito privado.
•
•
•
•

São entidades descentralizadas de direito público: Autarquias e Fundações Públicas.
São entidades descentralizadas de direito privado: Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista.
Pode, inclusive, a execução do serviço ser transferida para entidades que não estejam integradas à
Administração Pública, como: Concessionárias de Serviços Públicos e Permissionárias.
A descentralização, mesmo que seja para entidades particulares, não retira o caráter público do
serviço, apenas transfere a execução.

Vantagens da descentralização:
1. decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores
2. tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação
3. maior envolvimento na tornada de decisões cria maior moral e motivação entre os administradores médios
4. proporciona bom treinamento para os administradores médios
Desvantagens da descentralização:
1. pode ocorrer a falta de informação e coordenação entre departamentos
2.
maior custo por administrador devido ao melhor treinamento, melhor salário dos administradores nos
níveis mais baixos
3. administradores tendem a ter uma visão estreita e podem defender mais o sucesso de seus departamentos
em detrimento da empresa como um todo
4. políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos

Desconcentração
A desconcentração é simples técnica administrativa, e é utilizada, tanto na Administração Direta, quando
na Indireta.
Ocorre a chamada desconcentração quando a entidade da Administração, encarregada de executar um ou
mais serviços, distribui competências, no âmbito de sua própria estrutura, a fim de tornar mais ágil e eficiente
a prestação dos serviços.
A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a existência de uma só pessoa jurídica. Em outras palavras,
a desconcentração sempre se opera no âmbito interno de uma mesma pessoa jurídica, constituindo uma
simples distribuição interna de competências dessa pessoa.

SERVIÇO DESCONCENTRADO - Ocorre desconcentração, por exemplo, no âmbito da Administração
Direta Federal, quando a União distribui as atribuições decorrentes de suas competências entre diversos
órgãos de sua própria estrutura, como os ministérios (Ministério da Educação, Ministério dos Transportes etc.);
ou quando uma autarquia, por exemplo, uma universidade pública, estabelece uma divisão interna de funções,
criando, na sua própria estrutura, diversos departamentos (Departamento de Graduação, Departamento de
Pós-Graduação, Departamento de Direito, Departamento de Filosofia, Departamento de Economia etc.).
• É uma técnica administrativa de simplificação e aceleração do serviço dentro da mesma entidade,
• Diversamente da descentralização, que é uma técnica de especialização, consiste na retirada do serviço de
dentro de uma entidade e transferência a outra para que o execute com mais perfeição e autonomia.
Obs.: tanto a concentração como a desconcentração, poderá ocorrer na estrutura administrativa centralizada
ou descentralizada.
- A complexidade das funções do Estado, quer quanto à soma de atividades que exerce, quer quanto à sua
variedade, trouxe como consequência imediata a sobrecarga de seus serviços, pela incapacidade de adaptar
a sua máquina administrativa à multiplicidade de serviços a seu cargo.
- Movido por tais motivações o Estado acaba por transferir seguidamente, a outras pessoas jurídicas, a
execução de muitos serviços públicos objetivando basicamente a celeridade e eficiência destes. Estas pessoas
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jurídicas que irão titularizar interesses coletivos das mais variadas ordens, podem regular-se por princípios de
Direito privado ou público, podendo ou não ter prerrogativas especiais. Tudo isto a depender da necessidade
pública do serviço que irão desempenhar.
Como se vê, a desconcentração, mera técnica administrativa de distribuição interna de funções, ocorre, tanto
na prestação de serviços pela Administração Direta, quanto pela Indireta. É muito mais comum falar-se em
desconcentração na Administração Direta pelo simples fato de as pessoas que constituem as Administrações
Diretas (União, estados, Distrito Federal e municípios) possuírem um conjunto de competências mais amplo e
uma estrutura sobremaneira mais complexa do que os de qualquer entidade das Administrações Indiretas. De
qualquer forma, temos desconcentração tanto em um município que se divide internamente em órgãos, cada
qual com atribuições definidas, como em uma sociedade de economia mista de um estado, um banco estadual,
por exemplo, que organiza sua estrutura interna em superintendências, departamentos ou seções, com
atribuições próprias e distintas, a fim de melhor desempenhar suas funções institucionais.
A prestação concentrada de um serviço ocorreria em uma pessoa jurídica que não apresentasse divisões
em sua estrutura interna. É conceito praticamente teórico.
Qualquer pessoa jurídica minimamente organizada divide-se em departamentos, seções etc., cada qual com
atribuições determinadas. Na Administração Pública é provável que não exista nenhuma pessoa jurídica que
não apresente qualquer divisão interna. Talvez algum município muito pequeno possa prestar todos os serviços
sob sua competência sem estar dividido em órgãos, concentrando todas as suas atribuições na mesma unidade
administrativa, que se confundiria com a totalidade da pessoa jurídica não subdividida em sua estrutura
interna...
A par da pouco provável hipótese acima, podemos falar em concentração quando determinada pessoa jurídica
extingue órgãos ou unidades integrantes de sua estrutura, absorvendo nos órgãos ou unidades restantes, os
serviços que eram de competência dos que foram extintos. Nesse caso, terá ocorrido concentração
administrativa em relação à situação anteriormente existente. É, por isso, uma concentração relativa: a pessoa
jurídica concentrou em um menor número de órgãos ou unidades o desempenho de suas atribuições.
Entretanto, enquanto existirem pelo menos dois órgãos ou unidades distintas, com atribuições específicas, no
âmbito da mesma pessoa jurídica, diremos que ela presta seus serviços desconcentradamente.
Por último, cabe registrar que Hely Lopes Meirelles entende que um órgão não subdividido em sua estrutura,
portanto um órgão simples (em oposição a órgão composto), exerce suas atribuições concentradamente. Devese tomar cuidado aqui, pois a existência de órgãos significa que a pessoa jurídica a que eles pertencem exerce
suas atribuições desconcentradamente. Cada órgão composto dessa pessoa jurídica também exerce
desconcentradamente suas atribuições, por meio dos órgãos que o compõem. Quando chegamos, mediante
essas subdivisões sucessivas, a um órgão que não mais se subdivide, teremos, então, um órgão simples. Esse
órgão, segundo o autor, exerce suas atribuições de forma concentrada (mas, repita-se, a pessoa jurídica que
ele integra pratica a desconcentração administrativa, presta seus serviços desconcentradamente).
Como vimos, os conceitos de centralização/descentralização e de concentração/desconcentração
não são mutuamente excludentes. Com efeito, um serviço pode, por exemplo, ser prestado centralizadamente
mediante desconcentração, se o for por um órgão da Administração Direta, ou pode ser prestado
descentralizadamente mediante desconcentração, se o for por uma superintendência, divisão, departamento,
seção etc. integrante da estrutura de uma mesma pessoa jurídica da Administração Indireta (autarquia,
fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista). É possível ainda, ao menos
teoricamente, termos um serviço centralizado e concentrado (conforme o improvável exemplo do pequeno
município acima apresentado) e um serviço descentralizado e concentrado (seria o caso, igualmente pouco
provável, de uma entidade da Administração Indireta, como uma autarquia municipal, sem qualquer subdivisão
interna).

Resumindo...

A desconcentração é procedimento eminentemente interno, significando, tão somente, a
substituição de um órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar a prestação do serviço. Na
desconcentração o serviço era centralizado e continuou centralizado, pois que a substituição se
processou apenas internamente.
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Na desconcentração, as atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compões
a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre um e outros. Isso é feito
com o intuito de desafogar, ou seja, desconcentrar, tirar do centro um grande volume de atribuições
para permitir o seu mais adequado e racional desempenho.
Na concentração ocorre o inverso da desconcentração. Há uma transferência das atividades dos
órgãos periféricos para os centrais.

Entidades Paraestatais
Entidades paraestatais é nome dado àqueles entes que, não obstante, possuam personalidade jurídica própria
e estejam disciplinados por algumas normas de direito público, não se enquadram nos moldes legais previstos
para que pertençam ao quadro de entes da Administração Pública Direita ou Indireta.
Esses entes, também chamados de “Entes com situação peculiar” ou “Terceiro Setor”, exercem as mais
diversas funções em regime de colaboração, fomento e contribuição com Estado, sem, no entanto, se confundir
com ele. Estão incluídos, portanto, na categoria de Terceiro Setor justamente porque não fazem parte do
Primeiro Setor, ou seja, o Estado, e nem do Segundo Setor, o mercado, sendo caracterizadas pela prestação
de atividade de interesse público, não exclusiva do Estado, autorizada em lei e sem fins lucrativos, sob o regime
de Direito Privado.
As Entidades Paraestatais podem ser classificadas como:
- Ordens e Conselhos Profissionais
São órgãos incumbidos do chamado “poder de polícia das profissões”, que embora pertença originariamente
à Administração Pública é delegado a esses entes, visando uma otimização na fiscalização e administração
do exercício das profissões.
Diversas leis atribuíram personalidade jurídica as Ordens profissionais, sem, no entanto, especificar se
possuem natureza pública ou privada. Visando sanar essa dúvida objetiva, foi editada a Lei 9649/98(3), que
estabeleceu que os conselhos possuem natureza jurídica de regime privado. No entanto, na ADIN 1.1717-6
julgada em 07.11.2002, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 58, parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º,
sendo desde então considerados tais entes como autarquias especiais, vez que não fazem parte da
Administração Pública e nem sujeitam-se à tutela ministerial.
- Entidades de apoio
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Entidades de Apoio são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores
públicos, em regime de direito privado, mediante convênio com a Administração Pública que geralmente
destinam-se a colaborar com instituições de ensino e pesquisa. Não fazem parte da Administração Pública
nem das Universidades ou Instituições que prestam auxílio, mas são instituídas pelo Poder Público,
representado na pessoa dos servidores públicos e mediante aplicação de recursos desses, que também serão
os prestadores de serviço, utilizando-se da sede, instrumentos e equipamentos públicos.
Essas entidades, mais comumente, assumem a forma de fundação, mas também podem assumir a forma de
associação ou cooperativa.
Não possuem legislação específica que as regulamente, a não ser a Lei 8.958 de 20.12.1994, que dispõe
especificamente a respeito da relação celebrada entre instituições federais de ensino superior e de pesquisa
científica e tecnológica e fundações de apoio.
- Empresas controladas pelo Poder Público
São empresas que embora possuam natureza jurídica de direito privado são controladas de alguma forma pelo
Poder Público. Não fazem parte da Administração Pública, pois possuem natureza eminentemente privada e
porque lhes falta algum requisito essencial para que figurem como membros públicos como instituição por lei,
ou ausência de algum elemento especial para que se enquadre como Empresa Pública ou Sociedade de
Economia Mista.

13
www.apostilasobjetiva.com.br

Apostilas OBJETIVA - Ano XII– Concursos Públicos - Brasil

O exemplo mais comum desse tipo de entidade ocorre quando a Administração adquire o controle acionário
de uma empresa privada: não obstante essa empresa não seja pública, por força de estar sob o controle
acionário da Administração Pública deverá se sujeitar a algumas normas de direito público. Assim, deverão
respeitar a Lei 8666/93, no que tange a celebração de contratos, que necessariamente deveram ser precedidos
de licitação e submeter-se ao controle externo exercido pela Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de
Contas, por expressa disposição constitucional.
- Serviços sociais autônomos
O exemplo mais conhecido que temos desse tipo de entidade é o SESC, SENAC, SENAI e SESI. Eles são
pessoas jurídicas de Direito Privado que prestam serviço de relevante interesse social à população em geral
ou à uma determinada classe profissional. Não possuem fins lucrativos, mas recebem recursos e contribuições,
indispensáveis à sua manutenção, de classes profissionais e empresas ou mediante convênios com a
Administração Pública.
Em virtude do serviço, o qual possui natureza eminentemente pública se sujeita, derrogativamente, a certas
normas de direito público como a exigência de teste seletivo para a contratação de seu quadro de pessoal e a
submissão ao controle exercido pelo Tribunal de Contas (somente quando receber recursos públicos),
conforme disposto no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal.
- Organizações sociais
São pessoas jurídicas de Direito Privado que mediante contrato de gestão com a Administração Pública
prestam serviços sociais sem fins lucrativos, dirigidos ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente e à saúde.
Esses entes foram regulamentados formalmente pela Lei 9.637 de 15.05.1998 que estabeleceu quais
requisitos deverão ser atendidos para que uma pessoa jurídica de direito privado seja qualificada como
organização social e assim possa receber recursos públicos. Os principais requisitos exigidos para que a
pessoa jurídica de direito privado adquira o status de entidade de utilidade pública é possuir um órgão de
deliberação superior, o chamado “Conselho de Administração”, formado por representantes do Poder Público
e de membros da comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade moral e a habilitação perante a
Administração Pública, visando receber a declaração de organização social.
Uma vez cumpridos os requisitos exigidos, a entidade passará a receber recursos estatais de forma a promover
o fomento e incentivo de suas atividades, através da celebração de um contrato de gestão entre a
Administração Pública e a entidade privada. O status de organização social, no entanto, poderá ser revogado
a qualquer tempo, desde que não cumpridas as normas estabelecidas no contrato de gestão.
As organizações sociais vêm sendo alvo de crítica por parte da doutrina devido ao seu flagrante caráter de
mascarar uma situação que deveria sujeitar-se as regras atinentes à Administração Pública, mas que está a
margem de tais normas por não fazer parte da Administração Pública, vez que é um ente paraestatal. Segundo
Maria Silvia Zanella de Pietro essa camuflagem é evidente já que “o fato de organização social absorver
atividade exercida por ente estatal e utilizar o patrimônio público e os servidores públicos entes a serviço desse
mesmo ente, que resulta extinto, não deixa dúvidas de que sob todos os aspectos estaria sujeita ao direito
público”.
Além disso, não devemos nos esquecer de princípios indisponíveis que regem a administração pública, quais
sejam o da preocupação com a preservação do patrimônio público, e com a gratuidade e universalidade dos
serviços públicos nas áreas acima indicadas. Tais princípios inegavelmente não estão sendo obedecidos, vez
que, com a concessão indiscriminada de habilitação a pessoas jurídicas de direito privado como organização
social, o serviço público que deveria ser gratuito e universal, passa a ser, na maioria das vezes oneroso e
restrito, pois não se exigem dos entes paraestatais respeito todas as limitações e princípios a que se sujeitam
demais órgãos públicos.
- Organizações da sociedade civil de interesse público
Este tipo de entidade possui muitas semelhanças com as Organizações Sociais. Assim como as Organizações
Sociais as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são pessoas jurídicas de direito privado, sem
fins lucrativos e instituídas por particulares, que prestam serviços de utilidade pública de competência não
exclusiva do Estado.
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No entanto, apresentam um importante diferencial relacionado com o objetivo estatal almejado ao instituir tais
entidades: enquanto as organizações sociais são claramente instituídas com a finalidade de extinguir a
atividade estatal da área onde atuam as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público são instituídas
pelo Estado com a intenção de realmente promover fomento ou incentivo a determinada atividade.
Além desse diferencial marcante podemos constatar que por se tratar de atividade de real fomento estatal, a
sociedade civil de interesse público se sujeita a requisitos bem mais rígidos para obtenção de sua qualificação,
se comparada com a organização social. Entre eles podemos destacar a necessidade da entidade atuar em
uma das atividades elencadas no art. 3º da Lei 9790 de 23.03.1999(7) e sua habilitação perante o Ministério
da Justiça.
Além disso, o art. 4º da mesma lei exige: a inscrição no estatuto das pessoas jurídicas interessadas princípios
como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; a adoção de
práticas de gestão que dificultem de forma pessoal ou coletiva a obtenção de vantagens pessoais decorrentes
da participação no respectivo processo decisório e a prestação de contas, quando se utilizar de bens ou
recursos públicos, conforme determina o art. 70 da CF.

Agências Executivas e Reguladoras
Entre as recentes alterações na organização administrativa do Estado, registramos a criação de autarquias
especiais, denominadas de agências reguladoras, e a qualificação de autarquias e fundações como agências
executivas.
Agência reguladora, segundo Di Pietro, é, no direito brasileiro, qualquer órgão da Administração Direta ou
entidade da Administração Indireta com função de regular matérias que lhe estão afetas. O objetivo institucional
da agência reguladora é o controle de pessoas privadas incumbidas da prestação de serviços públicos, sob a
forma de concessão ou permissão.
São atribuições das agências reguladoras: regulamentar os serviços que constituem objeto da delegação;
realizar o procedimento licitatório para escolha dos concessionários; celebrar o contrato de concessão; definir
o valor da tarifa; controlar a execução dos serviços; aplicar sanções; exercer o papel de ouvidor de denúncias
e reclamações dos usuários, etc.
Exemplos:
a)

Agências Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), criada pela Lei 9.472/96;

b)

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), criada pela Lei 9.47297

c)

Agência Nacional do Petróleo (ANP), criada pela Lei 9.478/97.

Agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato com o órgão da
Administração Direta a que se acha vinculada, para a melhoria da eficiência e redução de custos.
Em regra, segundo Di Pietro, não se trata de entidade instituída com a denominação de agência executiva.
Trata-se de entidade preexistente (autarquia ou fundação governamental) que, uma vez preenchidos os
requisitos legais, recebe a qualificação de agência executiva, podendo perde-la, se deixar de atender aos
mesmos requisitos.

Controle e Responsabilização da Administração
A Administração Pública atua por meio de seus órgãos e seus agentes, os quais são incumbidos do exercício
das funções públicas, ou seja, da atividade administrativa.
Podemos conceituar como controle, o conjunto de mecanismos jurídicos para a correção e fiscalização
das atividades da Administração Pública.
O controle administrativo tem por objetivo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial dos poderes e órgãos das três esferas de governo.
As atribuições do controle administrativo têm por fim verificar a legalidade, legitimidade, economicidade e
eficácia dos atos de gestão.
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Saliente-se que qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos está sujeita à prestação de contas e à fiscalização dos órgãos de
controle.

Formas de Controle
O controle da administração com relação ao órgão que o pratica pode ser:
• Administrativo,
• Legislativo e
• Judiciário.

Controle Administrativo
É o controle que o poder executivo e os órgãos da administração do Poder Judiciário e Legislativo
exercem sobre suas próprias atividades com a finalidade de mantê-las dentro da lei, conforme as
necessidades do serviço e as exigências técnicas e econômicas de sua realização. O controle
administrativo é um controle de legalidade e de mérito. É um controle de mérito porque é realizado
segundo a conveniência, oportunidade ou justiça do ato administrativo.
O controle administrativo é decorrente do poder-dever de auto tutela que a administração pública, tem
sobre seus próprios atos e agentes.
Esse controle é realizado normalmente pelos órgãos superiores sobre os inferiores (controle hierárquico
próprio dos chefes e corregedorias), e por órgãos especializados em determinadas verificações (controle
técnico, auditorias, etc.), mas integrantes da mesma administração, pelo que se caracteriza como
controle interno.
Através do controle administrativo a administração pública pode revogar ou anular seus próprios atos e
punir seus agentes com as penalidades previstas nos estatutos.
O controle administrativo é realizado utilizando-se alguns instrumentos de controle, que são meios que
possibilitam a administração pública e aos órgãos da administração do Legislativo e do Judiciário, o
reexame de suas próprias decisões e atividades.
Estes instrumentos são:
• O direito de petição,
• pedido de reconsideração,
• reclamação administrativa e
• recurso administrativo.
I- Direito de Petição - É o direito que toda pessoa tem, perante a autoridade administrativa competente
de qualquer dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), de defender seus direitos ou o interesse
coletivo.
Esse direito pode ser exercido por meio de petição escrita e assinada, por qualquer pessoa física ou
jurídica, junto a autoridade administrativa competente de qualquer dos três poderes.
Autoridade Administrativa Competente - É aquela que pode tomar conhecimento, restaurar a
legalidade ou conceder o direito.
II - Pedido de Reconsideração - É a solicitação ou pedido da parte ou interessado a autoridade que
expediu o ato, para que o invalide ou o modifique segundo os termos ou pretensão do requerente.
Este pedido pode ser feito apenas uma vez e somente por quem tenha direitos ou interesses legítimos
afetados pela autoridade pública.
III - Reclamação Administrativa - É a oposição escrita e assinada a atos ou atividades da administração
pública que afetem direitos ou interesses legítimos do reclamante ou administrado.
O direito de reclamar é extensivo a toda pessoa física ou jurídica que se sentir lesada ou ameaçada de
lesão pessoal ou patrimonial decorrentes de atos ou fatos administrativos.
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O direito de reclamar tem o prazo de um ano para ser exercitado, após o que se extingue. Este prazo é
contado do ato causador da atividade lesiva, se não for fixado outro prazo previsto em lei (Decreto Federal 20.910
/ 32 - artigo 6o).

Caso o prazo para a administração decidir sobra a reclamação administrativa venha a se esgotar, sem
que a mesma tenha realizado qualquer pronunciamento, entende-se que houve indeferimento do pedido.
IV - Recurso Administrativo ou Hierárquico - É todo pedido que as partes ou interessados dirigem a
instância superior da própria administração, para que esta proceda ao reexame do ato ou atividade de agente
ou órgão inferior visando desfazer o ato ou modificá-lo.
Os recursos administrativos podem ter efeito devolutivo ou suspensivo.
A regra é o recurso devolutivo. Para interposição de tais recursos há prazos fatais e peremptórios, os
quais uma vez transcorridos impedem o recebimento do apelo voluntário, operando-se daí por diante, a
preclusão administrativa da impugnabilidade do ato.
Efeito Suspensivo - É o efeito de suspender a execução do ato ou atividade recorrida enquanto não
decidido o recurso.
Efeito Devolutivo - É o efeito de devolver ao órgão a que se recorre o conhecimento da matéria em
debate.
Preclusão Administrativa - Perda da faculdade processual administrativa pelo não exercício, dentro do
tempo fixado em lei, da impugnabilidade do ato ou atividade pública.
Prescrição Administrativa - É o esgotamento dos prazos para interposição de recursos na esfera
administrativa, ou para manifestação punitiva da própria administração sobre a conduta de seus servidores ou
sobre direitos e obrigações de particulares perante o Poder Público.
A prescrição administrativa refere-se exclusivamente à atividade interna da administração e se efetiva
no prazo que a norma legal estabelecer. Contudo, mesmo na falta de lei fixadora do prazo prescricional, não
pode o servidor público ou particular estarem permanentemente sujeitos à sanção administrativa por ato ou
fato praticado a muito tempo. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra é
"prescritibilidade", e que esta ocorre no prazo de quatro anos para as penalidades disciplinares do
funcionalismo federal.
Hely Lopes Meirelles entende que, quando a lei não fixa o prazo de prescrição administrativa, esta deve
ocorrer em cinco anos, à semelhança da prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, conforme
o estabelecido no artigo 1o da Lei Federal 20.910 / 32.

Controle Legislativo
É o controle exercido pelo Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados Federais,
Assembleia Legislativa, Câmara Distrital e Câmara dos Vereadores. É também denominado Controle
Parlamentar. Os meios de controle legislativo são:
• Comissões Parlamentares de Inquérito;
• pedidos de informação;
• convocação de autoridades;
• participação na função administrativa;
• função jurisdicional; fiscalização financeira e
• orçamentária.
I - Comissão Parlamentar de Inquérito - Prevista na CF (artigo 58, parágrafo 3o), é um instrumento de
controle da atividade administrativa, que tem por finalidade a apuração de determinado fato ocorrido na
administração pública, direta ou indireta. Os poderes das CPIs são iguais aos das autoridades judiciais, além
de outros, próprios dos regimentos das casas legislativas.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, é constituída na Câmara dos Deputados Federais e no Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de, no mínimo, um terço dos membros dessas
casas, para funcionarem durante determinado prazo.
A Lei Federal nº 1.579 / 52, regula o funcionamento desses colegiados. Conforme o caso, as conclusões
desses colegiados, serão encaminhadas ao Ministério Público, para promover a responsabilidade civil e
criminal dos infratores.
Essas comissões existem também no âmbito Estadual e Municipal. No âmbito Estadual são instituídas
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pela Assembleia Legislativa, no Municipal pela Câmara dos Vereadores. O mesmo princípio é adotado no
âmbito do Distrito Federal.
II - Pedido de Informação - São pedidos encaminhados aos Ministros de Estados por meio das mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esses pedidos são previstos no parágrafo 2o do artigo 50 da
CF. Tais pedidos se referem a atos e fatos ou comportamento relacionado com o Ministro ou com as
competências de sua pasta, cuja fiscalização está a cargo do Congresso Nacional ou de suas casas. O prazo
para atendimento é de 30 dias, sob pena de recair em crime de responsabilidade. Se o Ministro prestar
informações falsas, também estará sujeito a essa espécie de punição.
Por meio dos pedidos de informação também são controladas as administrações do Estado, do Distrito
Federal e dos Municípios, nos termos estatuídos, respectivamente pela Constituição do Estado, pela Lei
Orgânica Distrital e pela Lei Orgânica do Município.
III- Convocação de Autoridades - É possível, quando previamente determinada, a convocação de
autoridades para prestarem informações que lhe dizem respeito.
Com efeito, o artigo 50 da CF de 1988, estabelece que os Ministros de Estados poderão ser convocados
pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal ou por qualquer uma de suas comissões, para prestarem
pessoalmente, informações acerca de assuntos previamente determinados.
A ausência dessas autoridades, salvo se justificada em tempo hábil, implica em crime de
responsabilidade.
A convocação de Secretários de Estado pela Assembleia Legislativa é regulada pelas Constituições
Estaduais. A Lei Orgânica do Distrito Federal regula a convocação dos Secretários Distritais, enquanto que a
Lei Orgânica do Município disciplina a convocação dos Secretários Municipais.
IV- Participação na Função Administrativa - A Constituição Federal de 1988 concede competência ao
Poder Legislativo para participar da função administrativa realizada especificamente pelo Executivo.
A contribuição dos órgãos legislativos para validar a atuação da administração pública, acaba resultando
em controle, uma vez que lhe cabe aprovar ou autorizar essa atuação.
Essas atribuições foram outorgadas pela Constituição Federal ao Congresso Nacional ou a uma de suas
casas. Nos Estados membros e Municípios contribuições de mesma natureza, são autorizadas às Assembleias
Legislativas e às Câmaras dos Vereadores, ressalvadas as respectivas competências, bem como o disposto
nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios.
V - Função Jurisdicional - O artigo 49, inciso IX, da CF, defere ao Congresso Nacional a atribuição
para julgar. Portanto, a esse órgão cabe julgar as contas do Presidente da República.
A competência para processar e julgar eventuais crimes de responsabilidade do Presidente e VicePresidente da República cabe ao Senado Federal, que também, processa e julga os Ministros nos crimes de
mesma natureza ligados àqueles (artigo 52, inciso I).
O Congresso Nacional também é competente para processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Federal e o Procurador da República nos crimes de responsabilidades.
Nos âmbitos Estadual e Federal, o julgamento dessas autoridades está disciplinado pela Lei Federal
1079 / 50, ainda em vigor no que estiver em conformidade com a Constituição.
VI - Fiscalização Financeira, Contábil e Orçamentária - A fiscalização financeira, contábil e
orçamentária, cabe ao Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União conforme o
estabelecido nos artigos 70 e 71 da CF de 1988. Essa fiscalização abrange exames de legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação de subvenções e renúncia a receitas.
A Constituição determina que o controle deve ser:
• interno e
• externo:

Controle Interno
Embora poucos tenham conhecimento do verdadeiro papel do controle interno na Administração Pública, as
leis de finanças públicas sempre trataram do tema. Basta lembrar que a citada Lei nº 4.320/64, no título que
trata do controle da execução orçamentária, dispõe sobre controle interno em seus artigos 76 a 80.
A Carta Magna de 1988 deu grande importância ao Sistema de Controle Interno, separando-o por Poder, e
determinando seu funcionamento, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Também a Lei Orgânica do
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Tribunal de Contas da União - Lei nº 8.730/93 - dedica todo um capítulo ao controle interno (capítulo III).
Controle Interno é o controle administrativo direto - exercido por órgão formalmente inserido na estrutura
administrativa - quer realizado de forma prévia, concomitante* ou a posteriori*.
* b) Concomitante - É aquele que ocorre no momento em que a atividade se desenvolve.
* c) A posteriori - Ocorre depois de praticado o ato.
O Controle interno pode ser hierárquico ou tutelar.
1) O controle hierárquico é feito dentro de uma estrutura administrativa hierarquizada, portanto, pressupõe,
via de regra, desconcentração administrativa. Exemplo: controle de ato de um departamento por uma
secretaria.
2) O controle tutelar, também chamado de Supervisão Ministerial, é feito também em âmbito administrativo,
todavia, por outra pessoa jurídica distinta daquela donde precede o ato. Em verdade, não é um controle
hierárquico, pois não há hierarquia entre as pessoas jurídicas distintas (União Federal e Autarquia Federal, por
exemplo), mas apenas um controle finalístico da controlada. Por isso, quando cabível recurso da pessoa
controlada para a controladora, o mesmo é chamado de recurso hierárquico impróprio.
O Controle Interno deve atuar com liberdade, pelo que a Administração tem o dever de lhe outorgar um espaço
mínimo de independência; não deve ficar restrito ao controle orçamentário e legal, podendo opinar sobre
conveniência ou oportunidade da consumação do ato administrativo.
O princípio da eficiência não é mais mera conveniência do Administrador; é princípio constitucional (Emenda
Constitucional 19/98).
Cabe ao controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional (art. 74, IV,
Constituição Federal). O Tribunal de Contas da União, no julgamento da Tomada de Contas dos
Administradores, tem levado muito em consideração os Relatórios de Auditoria emitidos pelos controles
internos para emitir sua decisão.

São finalidades do controle interno:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e
dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Para se ter um controle interno eficiente no cumprimento de suas finalidades, em qualquer Poder,
Órgão ou esfera de governo, independentemente do nome que lhe atribua, é fundamental que se
observem os seguintes preceitos:
a) ser estruturado adequadamente e constituído por servidores motivados, treinados e com conhecimentos
específicos e instrução necessária à execução de suas atividades;
b) tenham os seus membros discrição, responsabilidade, ética e profissionalismo;
c) ser eficiente, não ser subserviente; manter absoluto sigilo profissional;
d) que seus membros tenham conhecimentos técnicos básicos de contabilidade pública e geral, direito,
administração pública, finanças, etc., bem como conheçam o Regimento Interno e os atos normativos que
regulam a atividade do órgão para o qual trabalham;
e) tenham conhecimento dos princípios de contabilidade, das normas de auditoria e código de ética;
f) ter como alicerce os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
g) manter um alto padrão de comportamento moral e funcional e ser cumpridor dos deveres funcionais;
h) acompanhar, com interesse e permanentemente, a legislação, doutrina e jurisprudência pertinentes à
administração pública;
i) estar apto e atualizado a atender a administração no desempenho de seu mister.
j) estabelecer metas e planos de trabalho (auditoria) e velar pela sua execução.
Cabe ao órgão ao qual o controle interno esteja vinculado - não subordinado - o dever de exigir e acompanhar
o cumprimento das metas de trabalho, de forma a alcançar a eficácia no desempenho de suas finalidades;
k) a eficácia dos controles depende fundamentalmente das pessoas que os executam e do interesse da
administração em seus resultados.
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Tem-se como limitações ou deficiências dos controles internos:
1) absoluto desconhecimento das finalidades do órgão de controle interno na administração;
2) negligência dos servidores na execução das tarefas diárias;
3) falta de formação e/ou experiência condizente com a função;
4) desinteresse no aprimoramento profissional, por meio da participação em cursos, seminários, etc.;
5) conluio de servidores nas fraudes e irregularidades;
6) omissão no apontamento de impropriedades ou falta de comunicação à administração para o devido
saneamento;
7) falta de interesse da administração em estruturar o controle interno de modo a cumprir satisfatoriamente
suas atribuições constitucional e legal;
8) criação do órgão apenas para cumprir a lei ou atender o Tribunal de Contas, sem preocupar-se em dotá-lo
de servidores qualificados, competentes e interessados, e sem interesse no seu regular funcionamento.

Controle Externo
O Controle Externo é exercido pelo Poder Legislativo e Poder Judiciário com o auxílio dos Tribunais de Contas.
É o exercício da função fiscalizadora dos representantes do povo sobre a administração pública.
Controle de legalidade e de mérito:
a) Controle de legalidade - É aquele em que se verifica se a conduta do agente público se deu conforme a
Lei (fundamento no artigo 37, caput, da Constituição Federal). A Administração Pública se manifesta por
diversos atos (atos da Administração), dos quais uma das espécies é o ato administrativo.
O ato administrativo possui 5 (cinco) elementos, quais sejam:
• sujeito competente
• forma
• objeto
• finalidade
• motivo
b) Controle de mérito - Aquele que examina os aspectos da conduta da Administração Pública sob os prismas
de conveniência e oportunidade. Neste contexto, somente haverá controle de mérito nos atos administrativos
discricionários, visto que, nos ditos atos vinculados, a oportunidade e conveniência inexistem em razão da
estrita observância da lei em todos os aspectos do ato administrativo.
É sabido de todos que o mérito do ato administrativo nada mais é que a opção tomada pelo administrador em
um caso concreto na incessante busca de um interesse público, opção, esta, lastreada em critérios de
conveniência e oportunidade. Em verdade, perfazem o mérito do ato administrativo o motivo e o objeto do ato
administrativo.
Estes elementos (motivo e objeto) é que, nos chamados atos discricionários, são efetivamente discricionários,
sendo que, no que toca respeito aos mesmos, e não havendo ilegalidade ou falta de razoabilidade, suas
análises ficam restritas à Administração Pública.
Somente nos casos em que esses elementos que perfazem o mérito do ato administrativo forem ilegais ou
desproporcionais ou não pautados em critérios razoáveis, é que poderão ser objeto de análise pelo Poder
Judiciário.
Todavia, é importante assinalar que nem todos os elementos do denominado "ato discricionário" são realmente
discricionários. Mesmo nos atos discricionários os elementos: a) sujeito, b) forma e c) finalidade são
vinculados e, portanto, sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Quanto ao momento:
a) Prévio ou preventivo - É aquele que ocorre antes de a atividade ser desenvolvida.
b) Concomitante - É aquele que ocorre no momento em que a atividade se desenvolve.
c) A posteriori - Ocorre depois de praticado o ato.

Controle de ofício e provocado em âmbito Administrativo:
a) De ofício - É uma prerrogativa da Administração de reparar seus próprios enganos, erros. Tem base no
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