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MÓDULO 1: CONCEITOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A administração pública (ou gestão pública) se define como o poder de 

gestão do Estado, no qual inclui o poder de legislar e tributar, fiscalizar e 

regulamentar, através de seus órgãos e outras instituições; visando sempre um 

serviço público efetivo. A administração se define através de um âmbito 

institucional-legal, baseada na Constituição, leis e regulamentos. Originou-se 

na França, no fim do século XVIII, mas só se consagrou como ramo autônomo 

do direito com o desenvolvimento do Estado de Direito. Teve como base os 

conceitos de serviço público, autoridade, poder público e especialidade de 

jurisdição. 

Os princípios norteadores da administração pública e do próprio direito 

administrativo foram os da separação das autoridades administrativas e 

judiciária; da legalidade; da responsabilidade do poder público; e, decisões 

executórias dos atos jurídicos, emitidos unilateralmente. 

Um problema comum na administração pública é que as decisões 

executórias, através das criadas autoridades administrativas (criadas através 

da separação destas das autoridades judiciárias, o que foi um dos princípios 

norteadores dessa atividade), frequentemente conferem privilégios à 

administração pública, contrapondo-se ao ideal de igualdade perante a lei. 

Essas prerrogativas e privilégios que lhe são outorgadas, permitem-lhe 

assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. É importante, 

assim, que decorra da lei o fundamento para as decisões administrativas. 

 

Gestor público 

O gestor público tem como função gerir, administrar de forma ética, técnica 

e transparente a coisa pública, sejam órgãos, departamentos ou políticas 

públicas visando o bem comum da comunidade a que se destina e em 

consonância com as normas legais e administrativas vigentes. 

 

A administração no Brasil aconteceu de três formas, sendo a primeira na 

época do Império; a administração pública patrimonialista onde o Estado 

nomeava pessoas de confiança e altos-oficiais para exercer cargos políticos. 

Esta fase é seguida, após a instalação da república, pelo nepotismo e grande 
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corrupção no serviço público, indo até a Constituição de 1934. Já na Era 

Vargas, houve a administração pública burocrática, com a finalidade 

combater a corrupção e o nepotismo, orientando-se pelos princípios da 

profissionalização, da ideia de carreira, da hierarquia funcional, da 

impessoalidade, do formalismo, características do poder racional legal. 

Atualmente, há uma transição para a administração pública gerencial, a 

qual busca a otimização e expansão dos serviços públicos, visando a redução 

dos custos e o aumento da efetividade e eficiência dos serviços prestados aos 

cidadãos. 

Nos termos da Constituição brasileira de 1988, a administração pública deve 

seguir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. 

 

Aspectos objetivo e subjetivo 

Para alguns doutrinadores brasileiros, a administração pública é conceituada 

com base em dois aspectos: objetivo (também chamado material ou 

funcional) e subjetivo (também chamado formal ou orgânico): 

Sentido objetivo, material ou funcional (de atividade): a administração 

pública é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a 

consecução dos interesses coletivos, sob regime jurídico de direito público. 

Neste sentido, a administração pública compreende atividades de 

intervenção, de fomento, o serviço público e o poder de polícia. 

 

Sentido subjetivo, formal ou orgânico (de pessoa): a administração pública é 

o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes, aos quais a lei atribui o 

exercício da função administrativa do Estado. Neste sentido, a administração 

pública pode ser direta, quando composta pelos entes federados (União, 

Estados, Municípios e DF), ou indireta, quando composta por entidades 

autárquicas, fundacionais, sociedades de economia mista e empresas 

públicas. 

O sentido subjetivo do termo foi o preferido do legislador brasileiro, como se 

observa no Decreto-lei nº 200/67 e na Constituição de 1988. 
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Administração tributária 

Administração tributária, enquanto saber vinculado ao conhecimento 

científico de administração, é o negócio público associado à estruturação e 

articulação de meios estatais em torno de processos que visam à obtenção 

de rendas em favor da esfera pública mediante a exploração econômica de 

bases tributárias que sustentem os seus objetivos e propósitos. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 37, 

incisos XVIII e XXII, estabelece que: 

 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 

áreas de competência e jurisdição, precedência (prioridade) sobre os demais 

setores administrativos, na forma da lei; 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas 

por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a 

realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 

compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio. 

 

O Poder Constituinte, ciente da importância do tema, concedeu à 

administração tributária status constitucional, prevendo precedência 

administrativa, essencialidade ao funcionamento do Estado e recursos 

prioritários para realização das suas atividades. Cabe à administração 

tributária prover o Estado com os recursos financeiros necessários ao 

funcionamento das instituições do três Poderes da República, bem como à 

implementação das políticas públicas. 

Encontra-se em discussão na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda 

à Constituição nº 186/2007 (PEC 186/2007). De acordo com essa PEC, lei 

complementar estabelecerá as normas gerais aplicáveis à Administração 

Tributária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispondo 

inclusive sobre direitos, deveres, garantias e prerrogativas dos cargos de sua 

carreira específica. Além disso, às Administrações Tributárias da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão asseguradas autonomia 

administrativa, financeira e funcional e as iniciativas de suas propostas 
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orçamentárias dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Administração direta e indireta 

Administração direta é aquela composta por órgãos públicos ligados 

diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios 

organismos dirigentes, seus ministérios, secretarias, além dos órgãos 

subordinados. Não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e 

autonomia administrativa e cujas despesas são realizadas diretamente 

através do orçamento da referida esfera. Caracterizam-se pela 

desconcentração administrativa, que é uma distribuição interna de 

competências, sem a delegação a uma pessoa jurídica diversa. 

 

Administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade 

jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa e cujas despesas são 

realizadas através de orçamento próprio. São exemplos as autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. 

A administração indireta caracteriza-se pela descentralização administrativa, 

ou seja, a competência é distribuída de uma pessoa jurídica para outra. 

 

São essas as características das entidades pertencentes à administração 

indireta: 

Autarquias: serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica de 

direito público, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas 

da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, 

gestão administrativa e financeira descentralizada; 

Fundação pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para 

o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou 

entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 

próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 

custeado por recursos da União e de outras fontes; 
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Empresa pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, com criação 

autorizada por lei específica para a exploração de atividade econômica que 

o Governo seja levado a exercer por força de contingência (Eventualidade) 

ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das 

formas admitidas em direito; 

Em conformidade com o que se dispõe no art 5º do Decreto-Lei nº 900, de 

1969: Desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade 

da União, será admitida, no capital da Empresa Pública, a participação de 

outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades 

da Administração Indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

Sociedades de economia mista: a entidade dotada de personalidade 

jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei para a exploração 

de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações 

com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 

Administração Indireta. 

Empresas controladas pelo Poder Público podem ou não compor a 

Administração Indireta, dependendo de sua criação ter sido ou não 

autorizada por lei. Existem subsidiárias (é uma espécie de subdivisão de uma 

empresa que se encarrega de tarefas específicas em seu ramo de atividade) 

que são controladas pelo Estado, de forma indireta, e não são sociedades de 

economia mista, pois não decorreram de autorização legislativa. No caso das 

que não foram criadas após autorização legislativa, elas só se submetem às 

derrogações do direito privado quando seja expressamente previsto por lei 

ou pela Constituição Federal de 1988, como neste exemplo: "Art. 37. XVII, CF - 

a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, 

suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 

poder público". 
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Agências reguladoras e executivas 

As agências executivas e reguladoras fazem parte da administração pública 

indireta, são pessoas jurídicas de direito público interno e consideradas como 

autarquias especiais. Sua principal função é o controle de pessoas privadas 

incumbidas (encarregadas) da prestação de serviços públicos, sob o regime 

de concessão ou permissão. 

 

Agências reguladoras 

As agências reguladoras são autarquias de regime especial, que regulam as 

atividades econômicas desenvolvidas pelo setor privado. Tais agências têm 

poder de polícia, podendo aplicar sanções (punição pela violação de uma 

lei, "pena"). Possuem certa independência em relação ao Poder Executivo, 

motivo pelo são chamadas de "autarquias de regime especial". Nota-se que 

a Constituição Federal faz referência a "órgão regulador", não utilizando o 

termo "agência reguladora". Sendo "autarquias de regime especial", tais 

agências detêm prerrogativas (Privilégio atribuído a alguém pelo seu cargo) 

especiais relacionadas à ampliação de sua autonomia gerencial, 

administrativa e financeira. Embora tenham função normativa, não podem 

editar atos normativas primários (leis e similares), mas tão somente atos 

secundários (instruções normativas). 

 

Sua função é regular a prestação de serviços públicos, organizar e fiscalizar 

esses serviços a serem prestados por concessionárias ou permissionárias 

(Empresa que recebeu a concessão/ consentimento/ licença para realizar 

algum serviço), com o objetivo garantir o direito do usuário ao serviço público 

de qualidade. Não há muitas diferenças em relação à tradicional autarquia, 

a não ser uma maior autonomia financeira e administrativa, além de seus 

diretores serem eleitos para mandato por tempo determinado. 
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Essas entidades podem ter as seguintes finalidades básicas: 

 

Fiscalizar serviços públicos (ANEEL, ANTT, ANAC, ANTAQ, ANATEL); 

Fomentar (Estimular/ Despertar) e fiscalizar determinadas atividades privadas 

(ANCINE); 

Regulamentar, controlar e fiscalizar atividades econômicas (ANP); 

Exercer atividades típicas de estado (ANA, ANVISA e ANS). 

 

Agências executivas 

São pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou até mesmo órgãos 

públicos, integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, que podem 

celebrar contrato de gestão com objetivo de reduzir custos, otimizar e 

aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. 

O poder público poderá qualificar como agências executivas as autarquias 

e fundações públicas que com ele estabeleçam um contrato de gestão (CF, 

art. 37, § 8º) e atendam a outros requisitos previstos na Lei 9.649/1998 (art. 51). 

O contrato de gestão celebrado com o Poder Público possibilita a ampliação 

da autonomia gerencial, orçamentária e financeira das entidades da 

Administração Indireta. Tem por objeto a fixação de metas de desempenho 

para a entidade administrativa, a qual se compromete a cumpri-las, nos 

prazos acordados. Celebrado o requerido contrato, o reconhecimento à 

respectiva autarquia ou fundação pública como agência executiva é 

concretizado por decreto. Se a entidade autárquica ou fundacional 

descumprir as exigências previstas na lei e no contrato de gestão, poderá 

ocorrer sua desqualificação, também por meio de decreto. 

 

Seu objetivo principal é a execução de atividades administrativas. Nelas há 

uma autonomia financeira e administrativa ainda maior. São requisitos para 

transformar uma autarquia ou fundação em uma agência executiva: 
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Tenham planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento 

institucional em andamento; 

Tenham celebrado contrato de gestão com o ministério supervisor. 

Podemos citar como exemplos como agências executivas o INMETRO (uma 

autarquia) e a ABIN (apesar de ter o termo "agência" em seu nome, não é 

uma autarquia, mas um órgão público). 

 

Carreiras 

Dentro da organização da Administração Pública do Brasil, integram o Poder 

Executivo Federal diversas carreiras estruturadas de servidores públicos, entre 

elas as de: 

 

Auditoria (Receita Federal, Previdência Social e Ministério do Trabalho); 

Educação (Escolas, institutos e universidades federais); 

Saúde (Hospitais); 

Ciclo de Gestão (Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; 

Analistas de Orçamento e Planejamento; Analista Técnico de Políticas Sociais; 

Analistas em Tecnologia da Informação; Técnico de Desenvolvimento e 

Administração/ Planejamento e Pesquisa do IPEA; Analista de Finanças e 

Controle; Analista de Comércio Exterior); 

 

Diplomacia (Diplomata, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria); 

Militares (Forças Armadas - Oficiais e Praças do Exército, Marinha e 

Aeronáutica); 

Regulação Federal (Especialista em Regulação, Analista Administrativo e 

Técnico das Agências Reguladoras Federais - ANATEL, ANCINE, ANEEL, ANP, 

ANAC, ANTAQ, ANTT, ANVISA, ANS e ANA). 
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Segurança Pública (cargos de praças e oficiais da PM, Policial Rodoviário 

Federal, Delegado, Perito Criminal, Papiloscopista, Escrivão e Agente das 

Polícias Federal e Polícia Civil e Oficial, Agente Técnico de Inteligência da 

ABIN), 

 

Supervisão do Mercado Financeiro e de Capitais (Analista e Técnico do  

Banco Central do Brasil, Analistas e Inspetor da CVM, Analista da SUSEP e 

PREVIC); 

Infraestrutura (Analista de Infraestrutura e cargo isolado de Especialista em 

Infraestrutura sênior). 

Há, ainda, os servidores não estruturados em carreiras (integrantes do Plano 

de Classificação de Cargos de 1970), temporários, empregados públicos e 

terceirizados via convênio. 

 

MÓDULO 2: FASES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Na evolução do Estado moderno, é possível observar significativas 

mudanças na relação da sociedade com o patrimônio público. Essas 

diferentes posturas da sociedade em relação à res publicam podem ser 

resumidas naquilo que a doutrina passou a denominar de “as três formas de 

Administração Público”, as quais sintetizam, idealmente, três distintas maneiras 

de administração do patrimônio do Estado. Os diferentes perfis de 

Administração Pública que se sucederam são: a Administração Pública 

Patrimonialista, a Administração Pública Burocrática e a Administração 

Pública Gerencial. 
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Na Administração Pública Patrimonialista, o aparelho do Estado 

funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, 

servidores possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados 

prebendas e não há diferença entre res publica e res principis. 

Consequentemente, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de 

administração. 

No patrimonialismo, não é possível afirmar que existe coisa pública em 

sentido contemporâneo, uma vez que o próprio Estado se confunde com 

patrimônio do soberano, sendo mera extensão daquilo que lhe pertence. O 

interesse perseguido é sempre o de quem detém o aparelho de Estado em 

suas mãos, não se podendo falar, nesse momento, de institutos básicos da 

moderna Administração Pública, como a ideia de supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, separação do servidor de seu cargo, 

entre outros (ACUNHA, 2013, p. 26). 

 

Com a afirmação do capitalismo e da democracia, o mercado e a 

sociedade civil passam a se distinguir do Estado e, a partir desse momento 

histórico, a Administração Patrimonialista torna-se inaceitável. A reação 

ao Ancien Régime e a prevalência dos ideais da burguesia contra o 

autoritarismo e a ausência de segurança jurídica, marcados pelo surgimento 

do Estado Liberal, conduz a uma nova forma de organização e gestão da 

coisa pública. Nesse momento, separa-se a esfera dos interesses dos 

indivíduos (interesses privados) da esfera do interesse da coletividade (o 

interesse público), atribuindo-se ao Estado a missão primordial de buscar a 

satisfação desse último, embora não de forma exclusiva, já que, em inúmeras 

situações, o ordenamento jurídico confere ao particular a legitimidade para 

realizar e defender o interesse público, ainda que esse possa ser utilizado 

como instrumento contrário aos interesses da própria Administração Pública 

(interesse coletivo e interesse da Administração não se confundem) 

(ACUNHA, 2013, p. 26). 

 

A Administração Pública Burocrática surge como uma reação ao 

modelo anterior (Administração Pública Patrimonialista), buscando combater 

a corrupção e o nepotismo patrimonialistas e apresenta como princípios 

orientadores de seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, 

a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, a legalidade, em 

síntese, o poder racional. 
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Nesse modelo, os controles administrativos são sempre a priori, pois 

parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos 

cidadãos que a eles dirigem demandas. Daí a necessidade de controles 

rígidos de processos, como, por exemplo, na admissão de pessoal, nas 

compras e no atendimento a demandas (BRASIL, 1995, p. 15). 

 

Em termos gerais, o modelo burocrático é constituído por 

procedimentos formais feitos por funcionários especializados com 

competências fixas, sujeitos ao controle hierárquico. No modelo burocrático, 

como já indicado acima, procurou-se separar a esfera dos interesses dos 

indivíduos (interesse privado) daquela atinente ao interesse da coletividade 

(o interesse público), atribuindo-se ao Estado não o monopólio do último – 

visto que, como se sabe, interesse coletivo e interesse da Administração não 

se confundem -, mas a missão primordial de buscar a sua satisfação. 

Em resumo, a Administração Pública Burocrática enfatiza aspectos 

absolutamente formais, controlando processos de decisão, estabelecendo 

uma hierarquia funcional rígida, baseada em princípios de profissionalização, 

formalismo, entre outros. O que é relevante, nesse tipo de controle, é o 

“como” (controle de meio de atuação, ou controle de processos), a 

observância do atendimento às prescrições legais em todos os momentos de 

atuação dos agentes do Estado (princípio da legalidade), e não o “o quê” 

(controle finalístico, ou controle de resultados), que será enfatizado pelo 

modelo seguinte (ACUNHA, 2013, p. 28). 

O modelo burocrático exerceu enorme influência na estruturação da 

Administração Pública brasileira plasmada na Constituição de 1988. 

Com efeito, a existência, desde a década de 30, de concursos 

públicos, no Brasil, para a investidura em cargos ou empregos públicos de 

provimento definitivo, conforme estabelece o art. 37, II, da Constituição de 

1988, com a consequente profissionalização das carreiras públicas, é um 

exemplo dessa influência. Por outro lado, a obrigatoriedade de se 

realizar licitação nas contratações públicas (art. 37, XXI, CF/88) também é 

exemplo dessa influência. 

Ademais, a existência na Administração Pública brasileira, na 

atualidade, de um sistema estruturado e universal de remuneração, as 

carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático 

(art. 39 da Constituição Federal) também é exemplo da permanência dos 

princípios fundamentais da Administração Pública burocrática. 
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A adoção do princípio da legalidade na Administração Pública (art. 

37, caput, CF/88), com controle rígido dos processos, como, por exemplo, na 

admissão de pessoal, nas compras e no atendimento de demandas, também 

é um exemplo marcante dessa influência. 

Por fim, cumpre ressaltar que a adoção do modelo burocrático 

simbolizou, em determinado período da história nacional, um flagrante 

avanço em relação a práticas anteriores (coronelismo, clientelismo), as quais, 

ainda que não tenham sido totalmente eliminadas, encontram nos princípios 

de organização burocrática seu primeiro contraponto efetivo na gestão da 

coisa pública no Brasil. 

 

Na Administração Pública Gerencial, a atuação do Estado passa a ser 

orientada predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na 

prestação de serviços públicos, tendo o cidadão como foco principal, e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.  O princípio da 

eficiência passa a ser a bússola da Administração Pública. 

No modelo gerencial (governança), a estratégia volta-se: a) para a 

definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em 

sua unidade; b) para a garantia de autonomia do administrador na gestão 

dos recursos humanos, materiais, e financeiros que lhe forem colocados à 

disposição para que possa atingir os objetivos contratados, e c) para o 

controle ou cobrança a posteriori dos resultados, ou seja, o controle de 

resultados. 

 

Além disso, pratica-se a competição administrada no interior do 

próprio Estado, quando há possibilidade de estabelecer concorrência entre 

unidades internas. O modelo gerencial, fundamentado nos princípios da 

confiança e da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de 

gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções e 

incentivo à criatividade. 

Ao invés de enfatizar o controle estrito de procedimentos, ou de 

“como” agir, passa-se à preocupação com os fins a serem atingidos com a 

atuação do Estado, ou seja, com “o que” foi feito com o dinheiro do Estado, 

com a avaliação que permita indicar se a meta estabelecida foi ou não 

alcançada, se o resultado pretendido foi ou não atingido, se o recurso público 
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foi ou não eficientemente empregado – Princípio de eficiência como bússola 

da Administração Pública (ACUNHA, 2013, p. 29). 

 

Em resumo, afirma-se que a Administração Pública deve ser 

permeável à maior participação dos agentes privados e/ou das organizações 

da sociedade civil e deslocar a ênfase dos procedimentos (meios) para os 

resultados (fins), tendo como princípios norteadores a eficiência, a orientação 

para o cidadão-cliente, o controle dos resultados e a competição 

administrada. 

 

O modelo gerencial foi a principal fonte de inspiração dos autores da 

chamada “Reforma Administrativa do Estado” (Emenda Constitucional n. 

19/1998), a qual adotou uma série de medidas que atenuaram os rígidos 

controles procedimentais do período precedente, com ênfase muito maior 

no princípio da eficiência (incorporado ao caput do artigo 37 da Constituição 

Federal pela EC 19/1998), prevendo, entre outros, a atuação em parceria 

com sociedade civil, destacadamente, com o chamado Terceiro Setor, por 

meio de instituições como as Organizações Sociais e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, uma maior autonomia para as entidades 

administrativas, por meio de instrumentos como os contratos de gestão, que 

dá ensejo, até mesmo, ao que chama de competição administrada, com o 

estabelecimento de concorrências internas entre as pessoas jurídicas ligadas 

ao Estado (ou entre entidades do Terceiro Setor) na busca de recurso 

públicos, que serão destinados àqueles que se mostrem mais eficientes no 

emprego das verbas (art. 37, parágrafo 8, CF/88) (ACUNHA, 2013, p. 29). 

 

O modelo gerencial também foi o responsável por abrir a 

Administração Pública a uma maior participação dos cidadãos/usuários, 

tendo o art. 37, parágrafo 3, da CF/88, com redação determinada pela EC 

19/1998, estabelecido que “A lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, regulando 

especialmente”. 

Na Administração Pública Gerencial, a relação entre o Poder Público 

e seus parceiros foi radicalmente modificada, sendo digno de nota o 

surgimento das entidades do espaço público não estatal e a sua forma de 

relacionamento com o Estado, os tipos de atividades que prestam e o regime 

jurídico de controle que experimentam. 
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Com efeito, com a emergência do paradigma do Estado Regulador, 

surge a concepção de que existem espaços públicos não estatais que 

podem ser preenchidos por organizações da sociedade civil, cuja finalidade 

consiste em satisfazer as necessidades humanas a que o mercado não 

consegue dar resposta e o Estado já não está em condições de satisfazer. É o 

surgimento do chamado Terceiro Setor, com o qual o Estado tratou de 

estabelecer parcerias nas áreas de saúde, educação, cultura, pesquisa etc. 

Esse é o movimento que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado – PDRAE denominou de processo de publicização (BRASIL, 1995, p. 12-

13). Esse movimento está relacionado com a prestação de atividades 

públicas (os chamados serviços públicos), quando entendidas como não 

exclusivas do Estado (como a imposição e a arrecadação de tributos, o 

exercício do poder de polícia, etc.). 

 

Esse movimento consistiu no estabelecimento de parceria com o 

Terceiro Setor (Organizações Sociais e Organizações Sociais da Sociedade 

Civil de Interesse Público, instituídas, respectivamente pelas Leis n. 9.637/98 e 

9.790/99), em relação às atividades que correspondem aos 

chamados espaços públicos não estatais, em que serviços públicos, como 

saúde, educação, cultura, pesquisa científica, meio ambiente, 

desenvolvimento tecnológico, entre outros, não são entendidos como 

atividades exclusivas do Estado. 

Essa parceria entre o Estado e o Terceiro Setor se formaliza mediante 

Contrato de Gestão (art. 5, da Lei n. 9.637/98) ou Termo de Parceria (art. 9, da 

Lei n. 9.790/99), conforme autorização do constituinte reformador no art. art. 

37, parágrafo 8, da Constituição Federal. 

 

Trata-se de uma forma de controle mais suave, que deixa de basear-

se nos processos para concentrar-se nos resultados. Tanto a Lei n. 9.637/98 

quanto a Lei n. 9.790/99 estabelecem formas de controle pelo resultado. O 

Art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.637/98 estabelece que “§ 1o A entidade qualificada 

apresentará ao órgão ou entidade do Poder Público supervisora signatária do 

contrato, ao término de cada exercício ou a qualquer momento, conforme 

recomende o interesse público, relatório pertinente à execução do contrato 

de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 

resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas 
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correspondente ao exercício financeiro.” Essa forma de controle pelo 

resultado também está prevista no art. 10, § 2o, incisos II e II, da Lei n. 9.790/99. 

É importante observar que, apesar de se tratar de uma forma de 

administração mais flexível, tais parcerias não estão infensas 

à fiscalização dos órgãos de controle do Estado, como o Ministério Público, 

o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Pública, conforme 

expressamente prevê os arts. 9 e 10 da Lei n. 9.637/98 e os arts. 12 e 13 da Lei 

n. 9.790/99. 

 

Por fim, cumpre ressaltar que a Administração Pública brasileira sofre 

influxos de todos esses perfis de Administração Pública. Com efeito, as 

inovações gerenciais de dinamização convivem com os principais institutos 

burocráticos, como a profissionalização, o concurso público, a legalidade e 

com indesejáveis resquícios de patrimonialismo, como a privatização de 

espaços públicos e meios públicos, frequentemente colonizados pela busca 

de interesses privados (ACUNHA, 2013, p. 30). 
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MÓDULO 3: TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A teoria da administração científica se concentrou em melhorar a eficiência 

de cada indivíduo dentro da organização. 

A principal ênfase é aumentar a produção através do uso de tecnologia. 

Assim, os seres humanos são considerados apenas auxiliares das máquinas 

durante as tarefas rotineiras. 

A teoria da administração científica abrange basicamente o trabalho 

realizado no chão de fábrica, uma vez que essas tarefas burocráticas e 

administrativas são bem diferentes das outras executadas dentro de uma 

organização. 

 

Um exemplo disto são as tarefas repetitivas, onde os trabalhadores são 

divididos em grandes grupos e possuem as mesmas ações diárias, com 

repetições cíclicas. 

Essas ações têm por objetivo ajudar o maquinário a cumprir uma produção 

em larga escala. 

Além disso, essas atividades não exigem que o operário individual exerça 

tarefas complexas a fim de solucionar problemas. Assim, a teoria da 

administração científica tem seu foco na padronização dos métodos de 

trabalho. 

 

Os quatro princípios da administração científica segundo Taylor 

Os princípios considerados por Taylor como fundamentais na administração 

científica, podem ser resumidos da seguinte forma: 

1. Substituir métodos de trabalho de regra prática por métodos baseados em um 

estudo científico das tarefas; 

2. Selecionar cientificamente, treinar e desenvolver cada funcionário, em vez de 

deixá-los passivamente para se treinarem; 

3. Cooperar com os trabalhadores para assegurar que os métodos cientificamente 

desenvolvidos estão sendo seguidos; 

4. Dividir as atividades quase igualmente entre gerentes e operários, de modo que os 

gerentes apliquem princípios de gestão científica ao planejamento do trabalho e 

os funcionários realmente executem as tarefas. 
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Taylor concentrou-se em pagamento de salários baseados em escala de 

produção. Enfatizou também o tempo e o estudo de movimento e outras 

técnicas para medir o trabalho. 

Além disso, no trabalho de Taylor, também há um tema fortemente humanista. 

Ele tinha uma noção idealista de que os interesses dos trabalhadores, 

gerentes e proprietários deveriam ser harmonizados. 

Veja também o significado de Toyotismo e Fordismo. 

A história da criação da Administração Científica 

Dr. Frederick Winslow Taylor nasceu em 1856 na Filadélfia, nos Estados Unidos 

da América. Ele pertencia a uma família de classe média e começou sua 

carreira como um pequeno aprendiz, numa oficina que fabricava máquinas. 

 

 

De pequeno aprendiz, ele alcançou o cargo de engenheiro-chefe na 

Midvale Steel Works, em 1884. Lá, trabalhou em quase todas as posições antes 

de se tornar o engenheiro-chefe. 

Devido a essa experiência, Taylor passou a conhecer os problemas 

enfrentados pelos operários em todas as posições de cargos. Essa experiência 

prática o incentivou a desenvolver o conceito da administração científica. 

Ele notou que os recursos industriais não estavam sendo usados 

adequadamente e que as empresas estavam sendo gerenciadas pela regra 

geral. 

Nenhum esforço era feito para encontrar a natureza exata do trabalho que 

estava sendo feito ou até mesmo para encontrar a melhor maneira de 

executá-lo. 

 

Também não havia uma divisão adequada de responsabilidades entre a 

gerência e os operários. Assim, a gerência era em grande parte dependente 

do bom desempenho dos funcionários. 
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Todo este conjunto de situações o encorajou a criar um método que 

melhorasse a eficiência dos funcionários e o nível de produção. 

        

 

         A implementação da administração científica 

 

Ele pretendia fazer da administração uma ciência baseada em princípios 

bem reconhecidos, claramente definidos e fixos, em vez de depender de 

ideias mais ou menos certeiras. 

Taylor, então, realizou muitas experiências para descobrir as maneiras e meios 

de reduzir o desperdício e a ineficiência de todos os tipos nos processos de 

produção. Isso acabou levando ao surgimento do conceito de Administração 

Científica. 

 

A filosofia da abordagem científica de Taylor foi desenvolvida e popularizada 

por seus contemporâneos e associados como Frank Gilbreth e Lillian Gilbreth. 

Foi devido aos esforços de Taylor que a administração científica se tornou 

popular nos Estados Unidos da América, no início do século XX. 

 

 

MÓDULO 4: DIVISÃO DE PODERES 

 

Organização do Estado e da Administração 

A organização do Estado é matéria constitucional. São tratados sob este 

tema a divisão política do território nacional, a estruturação dos Poderes, a 

forma de Governo, a investidura dos governantes e os direitos e as garantias 

dos governados. Realizada a organização política do Estado soberano, 

nasce por meio de legislação complementar e ordinária, a organização 

administrativa das entidades estatais, das autarquias e empresas estatais que 

realizarão de forma desconcentrada e descentralizada os serviços públicos e 

as demais atividades de interesse coletivo.  
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O Estado Federal brasileiro compreende a União, os Estados-membros, o 

Distrito Federal e os Municípios. Estas são, assim, as entidades estatais 

brasileiras que possuem autonomia para fazer as suas próprias leis (autonomia 

política), para ter e escolher governo próprio (autonomia administrativa) e 

auferir e administrar a sua renda própria (autonomia financeira). As demais 

pessoas jurídicas instituídas ou autorizadas a se constituírem por lei ou se 

constituem de autarquias, ou de fundações, empresas públicas, ou entidades 

paraestatais. Ou seja, estas últimas são as componentes da Administração 

centralizada e descentralizada. 

A organização da Administração ocorre em um momento posterior à do 

Estado. No Brasil, após a definição dos três Poderes que integram o Governo, 

é realizada a organização da Administração, ou seja, são estruturados 

legalmente as entidades e os órgãos que realizarão as funções, por meio de 

pessoas físicas chamadas de agentes públicos. Tal organização se dá 

comumente por lei. Ela somente se dará por meio de decreto ou de normas 

inferiores quando não implicar na criação de cargos ou aumento da despesa 

pública.  

 

O direito administrativo estabelece as regras jurídicas que organizam e fazem 

funcionar os órgãos do complexo estatal.  

Medauar indica que a Administração Pública é o objeto precípuo do direito 

administrativo e se encontra inserida no Poder Executivo. Dois são os ângulos 

em que a mesma pode ser considerada, funcional ou organizacional.  

No sentido funcional, Administração Pública representa uma série de 

atividades que trabalham como auxiliares das instituições políticas mais 

importantes no exercício de funções de governo. Aqui são organizadas as 

prestações de serviços públicos, bens e utilidades para a população. Em face 

da dificuldade de se caracterizar objetivamente a Administração Pública, 

autores distintos fazem sua identificação de modo residual, ou seja, as 

atividades administrativas seriam aquelas que não são nem legislativas, nem 

judiciárias.  

Já sob o aspecto organizacional, por Administração Pública pode-se 

entender o conjunto de órgãos e entes estatais responsáveis pelo 

atendimento das necessidades de interesse público. Aqui a Administração 

Pública é vista como ministérios, secretarias, etc.  
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José Cretella Jr utiliza o critério residual para definir a Administração Pública 

por aquilo que ela não é. A Administração Pública seria toda a atividade do 

Estado que não seja legislar ou julgar.  

Já pelo critério subjetivo, formal ou orgânico a Administração seria o conjunto 

de órgãos responsáveis pelas funções administrativas. Administração seria 

uma rede que fornece serviços públicos, aparelhamento administrativo, sede 

produtora de serviço.  

 

O critério objetivo ou material considera a Administração uma atividade 

concreta desempenhada pelos órgãos públicos e destinada à realização das 

necessidades coletivas, direta e imediatamente. 

O mesmo autor, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, utiliza a opinião 

de Laband e relembra não se poder esquecer que Administração, no campo 

do direito público, tem o significado perfeito de "gerenciamento de serviços 

públicos". 

 

 

Elementos do Estado 

Os três elementos do Estado são o povo, o território e o governo soberano. O 

povo pode ser entendido como o componente humano de cada Estado. Já 

o território pode ser concebido como a base física sobre a qual se estabelece 

o próprio Estado. 

Governo soberano, por sua vez, é o elemento condutor do Estado. Ele detém 

e exerce o poder absoluto de autodeterminação e auto-organização 

emanado do povo. 

A chamada vontade estatal se apresenta e se manifesta por meio dos 

Poderes de Estado.  

 

 

Poderes 
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Poderes de Estado são os três conhecidos como Legislativo, Executivo e 

Judiciário. A sua ação deve ser harmônica e independente. Eles são 

imanentes e estruturais ao próprio Estado. Cada um dos mesmos realiza de 

forma precípua uma função.  

O Poder Legislativo realiza a função normativa daquele Estado. O Executivo 

administra, ou seja, realiza a função administrativa de converter a lei em ato 

individual e concreto. O Poder Judiciário realiza a função judicial.  

Entretanto, é de se ressaltar que todos os poderes praticam atos 

administrativos, ainda que restritos à sua organização e funcionamento.  

O Poder estatal é uno e indivisível. O que há, na verdade é a distribuição das 

três funções estatais precípuas entre órgãos independentes e harmônicos.  

Charles Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, ao escrever, em 1748, 

"O Espírito das Leis" previu o equilíbrio entre os Poderes e não a separação ou 

divisão dos mesmos. 

O governo é a resultante da interação dos três Poderes de Estado.  

Para Brandão Cavalcanti: 

“A administração pública compreende, em seu sentido mais restrito, o 

conjunto dos órgãos destinados à execução direta dos serviços públicos e das 

leis e órgãos permanentes do Estado e por ele mantidos, em seu sentido mais 

lato, o conjunto de organismos afetados à execução dos serviços públicos, 

direta ou indiretamente, isto é, também dos serviços delegados ou 

concedidos”.  

A atividade da Administração Pública, para Meirelles, é a de tratar, gerir, 

cuidar dos interesses próprios e de terceiros que com ela mantêm relações e 

dependências.  

 

Poderes administrativos 

Os poderes de que dotada a Administração Pública são necessários e 

proporcionais às funções à mesma determinados. Em outras palavras, a 

Administração Pública é dotada de poderes que se constituem em 

instrumentos de trabalho.  

Os poderes administrativos surgem com a Administração e se apresentam 

conforme as demandas dos serviços públicos, o interesse público e os fins aos 
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quais devem atingir. São classificados em poder vinculado e poder 

discricionário, segundo a necessidade de prática de atos, poder hierárquico 

e poder disciplinar, de acordo com a necessidade de se organizar a 

Administração ou aplicar sanções aos seus servidores, poder regulamentar 

para criar normas para certas situações e poder de polícia, quando 

necessário se faz a contenção de direitos individuais em prol da coletividade.  

Poder vinculado 

O poder vinculado é aquele que nasce da lei. O administrador público é 

vinculado pela letra da lei para a prática de todos os detalhes do ato 

administrativo. A lei determina os elementos e os requisitos necessários à sua 

formalização.  

A norma da lei condiciona a expedição dos atos ao conteúdo de seu texto. 

Na verdade, o agente público fica preso ao enunciado das leis, em todas as 

suas especificações. O não cumprimento de qualquer determinação legal 

faz com que o ato praticado seja nulo. 

De acordo com o princípio da legalidade, o agente público deve praticar o 

ato de acordo com todos os requisitos expressos na lei.  

É rara a existência de atos totalmente vinculados pela lei, sendo na realidade 

mais comum encontrarmos a predominância de especificações legais sobre 

os elementos deixados livres para a Administração.  

 

Além de outros elementos indicados para a consecução do ato, elementos 

vinculados serão sempre a competência, a finalidade e a forma.  

Poder discricionário 

É o poder que dispõe a Administração Pública para a prática de alguns atos 

com maior liberdade de escolha, com mais liberdade de ação. 

O poder discricionário é aquele concedido à Administração, implícita ou 

explicitamente, de praticar atos administrativos com liberdade para escolher 

a sua conveniência, a oportunidade e o seu conteúdo. 

O poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. Este último se 

compõe justamente de ação contrária à lei. Arbítrio é ação contrária ou 

excedente da lei. 
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A discricionariedade exige atendimento aos quesitos competência, forma e 

finalidade do ato. A nulidade é a sanção pelo não atendimento destes 

requisitos.  

Poder hierárquico 

Poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para organizar e distribuir as 

funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre o 

servidores do seu quadro de pessoal. 

Inexistente no Judiciário e no Legislativo, a hierarquia é privativa da função 

executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços 

administrativos.  

 

O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e 

corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração 

Pública. Ordena as atividades da administração ao repartir e escalonar as 

funções entre os agentes do Poder, de modo que cada qual exerça 

eficientemente o seu cargo, coordena na busca de harmonia entre todos os 

serviços do mesmo órgão, controla ao fazer cumprir as leis e as ordens e 

acompanhar o desempenho de cada servidor, corrige os erros administrativos 

dos seus inferiores, além de agir como meio de responsabilização dos agentes 

ao impor-lhes o dever de obediência.  

Pela hierarquia é imposta ao subalterno a estrita obediência das ordens e 

instruções legais superiores, além de se definir a responsabilidade de cada 

um.  

 

Do poder hierárquico são decorrentes certas faculdades implícitas ao superior, 

tais como dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar 

atribuições e rever atos dos inferiores.  

Quando a autoridade superior dá uma ordem, ela determina, de maneira 

específica, os atos a praticar ou a conduta a seguir em caso concreto. Daí é 

decorrente o dever de obediência. 

Já a fiscalizar é o poder de vigiar permanentemente os atos praticados pelos 

seus subordinados. Tal se dá com o intuito de mantê-los de acordo com os 

padrões legais regulamentares instituídos para a atividade administrativa.  
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Delegar é conferir a outrem delegações originalmente competentes ao que 

delega. No nosso sistema não se admitem delegações entre os diferentes 

poderes, nem de atos de natureza política.  

 

 

 

As delegações devem ser feitas nos casos em que as atribuições objeto das 

primeiras forem genéricas e não fixadas como privativas de certo executor.  

Avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado. 

Nada impede que seja feita, entretanto, deve ser evitada por importar 

desprestígio ao seu inferior.  

Rever os atos dos inferiores hierárquicos é apreciar tais atos em todos os seus 

aspectos para mantê-los ou invalidá-los.  

Meirelles destaca subordinação de vinculação administrativa. A 

subordinação é decorrente do poder hierárquico e admite todos os meios de 

controle do superior sobre o inferior. A vinculação é resultante do poder de 

supervisão ministerial sobre a entidade vinculada e é exercida nos limites que 

a lei estabelece, sem retirar a autonomia do ente supervisionado.  

 

Poder disciplinar 

Faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores, o 

poder disciplinar é exercido no âmbito dos órgãos e serviços da 

Administração. É considerado supremacia especial do Estado. 

Correlato com o poder hierárquico, o poder disciplinar não se confunde com 

o mesmo. No uso do primeiro a Administração Pública distribui e escalona as 

suas funções executivas. Já no uso do poder disciplinar, a Administração 

simplesmente controla o desempenho dessas funções e a conduta de seus 

servidores, responsabilizando-os pelas faltas porventura cometidas.  

Marcelo Caetano já advertia que o poder disciplinar tinha origem e razão de 

ser no interesse e na necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço 

público.  
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O poder disciplinar da Administração não deve ser confundido com o poder 

punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal. O disciplinar é interno 

à Administração, enquanto o penal visa a proteger os valores e bens mais 

importantes do grupo social em questão. 

A punição disciplinar e a penal têm fundamentos diversos. A diferença é de 

substância e não de grau. 

 

Poder de polícia 

Meirelles conceitua poder de polícia como a faculdade da Administração 

Pública de condicionar ou de restringir o uso e o gozo de bens, atividades e 

direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O 

poder de polícia é assim o mecanismo de frenagem de que dispõe a 

Administração Pública para conter os abusos da utilização desenfreada do 

direito individual.   

 

MÓDULO 5: FORMAS DE GOVERNO 

Formas de governo para a filosofia 

• Classificação de Aristóteles 

1. Monarquia: o poder político concentra-se nas mãos de uma única pessoa, que 

carrega consigo a soberania. O monarca deve estar capacitado para o cargo 

que lhe compete, pois, caso contrário, o governo pode degenerar-se e tornar-

se uma tirania. 

 

Aristóteles discorreu sobre as formas de governo, na sua obra Política. 

2. Aristocracia: um grupo de pessoas aptas a governarem assume o poder. Caso o 

governo seja injusto e não represente o povo, a tendência é que ele se corrompa, 

tornando-se uma oligarquia. 

3. Democracia: quando o corpo de cidadãos se reúne para distribuir, entre si, o 

poder político, temos uma democracia. No entanto, é necessário observar os 

rumos que esse governo toma, pois, a sua degeneração leva à demagogia, em 
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que representantes políticos têm um governo que beneficia certa parte da 

população e esquece-se de outra parte. 

 

Classificação de Maquiavel 

Maquiavel é o autor de O príncipe, livro em que orienta como os príncipes 

devem comportar-se para alcançarem prestígio. 

1. República: nela há um plural distribuição do poder. Podem ser classificadas 

como republicanas as democracias e algumas monarquias. 

2. Principado: diferentemente da república, o poder no principado é, 

essencialmente, concentrado nas mãos de um único governante, que chefia o 

Executivo e o Legislativo. 

3.  

Classificação de Montesquieu 

1. República: a soberania, neste caso, está concentrada nas mãos do povo, 

segundo Bonavides|2|. Para que o povo se una em benefício próprio para 

legislar, é necessário estabelecer as noções de igualdade e de pátria. Podem 

ser formas republicanas a aristocracia e a democracia, desde que regidas por 

um corpo legislativo. 

2. Monarquia: quando se estabelece um corpo legislativo e o poder Executivo, que 

deve submeter-se ao Legislativo, é composto por uma pessoa, tem-se uma 

monarquia. 

Montesquieu defendia que o poder deveria ser dividido em três: Executivo, 

Legislativo e Judiciário. 

3. Despotismo: quando o monarca se corrompe, passa por cima das leis e ignora a 

Constituição, temos um regime despótico. 

 

Formas de governo para a ciência política e a sociologia 

A ciência política e a sociologia compõem as ciências sociais. 

A ciência política visa compreender os diversos elementos do espectro 
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político, tais como governo, estado, leis, sistema jurídico, ação política etc. Já 

a sociologia tem por finalidade compreender a sociedade de maneira mais 

complexa e cientificamente metódica, criando um campo do saber que 

fórmula leis para a organização social por meio de outros elementos 

fornecidos por outras ciências, como a ciência política, as ciências jurídicas, 

a economia e a antropologia. 

A filosofia fornece, em muitos casos, elementos para que a sociologia, a 

economia, a ciência política e a antropologia continuem operando. Quando 

elegemos as teorias de Aristóteles, Montesquieu e Maquiavel para explicar 

elementos políticos concernentes às formas de governo, por exemplo, 

estamos reconhecendo a primazia da filosofia para tratar de política. 

 

Diferença entre forma de governo e regime de governo 

Essa distinção é simples, porém causa muita confusão entre leigos no assunto. 

Enquanto as formas de governo dizem respeito ao número de governantes e 

à quantidade de pessoas que exercem o poder, o regime de governo é um 

atributo de cada governo que adjetiva o modo como ele ou seu governante 

comporta-se. 

Como regimes de governo, temos os regimes democráticos, autoritários 

e totalitários. Os regimes democráticos são aqueles em que as ações políticas 

são tomadas em conjunto por um corpo de cidadãos que compreende a 

maioria. 

 

Um regime autoritário é aquele em que o corpo de cidadãos é excluído das 

decisões políticas e o poder é exercido autoritariamente por um grupo de 

pessoas ou por uma pessoa, passando por cima das leis e controlando a vida 

e a atividade política. 

Já os regimes totalitários, como os que ocorreram na Europa no século XX 

(nazismo, stalinismo e fascismo), são aqueles em que todos os aspectos da 

vida pública e da vida privada são controlados por um governo 

extremamente autoritário e por meio de um processo de hiperinflação do 

Estado. 
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Formas de governo no Brasil 

Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, em 1822, surgiu um novo 

império na América do Sul sob o governo de Dom Pedro I. Nessa época, o 

Estado brasileiro foi governado por um regime monárquico que estabeleceu, 

desde 1824, uma Constituição e abriu a possibilidade da formação de um 

parlamento. 

No ano de 1889, os republicanos, liderados pelo marechal Deodoro da 

Fonseca, aplicaram um golpe que destituiu o então imperador, Dom Pedro II, 

do poder, instituindo um regime republicano presidencialista. Até 1930, a 

república passa por um regime oligárquico, conhecido como política café 

com leite, em que apenas um grupo seleto de presidentes, produtores de leite, 

de Minas Gerais, e de café, de São Paulo, assume o poder. 

 

Em 1930, Getúlio Vargas toma o poder e estabelece um governo provisório. 

Após esse episódio, ele aplica um golpe, fecha o parlamento e governa 

autoritariamente até 1945, o que caracteriza uma forma não democrática de 

exercício do poder político. 

Entre 1964 e 1985, o Brasil vive outra ditadura, a Ditadura Militar brasileira, que 

passa por períodos de extremo autoritarismo, fechando o congresso em 

alguns momentos e impedindo a eleição popular para a ocupação do cargo 

da presidência da república. Com exceção desses momentos autoritários, 

que somam muitos anos, o Brasil viveu, desde 1889, sob o regime republicano. 

 

MÓDULO 6: ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

A noção de ato administrativo surgiu para individualizar uma espécie de ato 

do Executivo (Administração Pública), marcado por caracteres contrapostos 

aos atos privados e aos atos do Legislativo (Lei) e do Judiciário (sentença). 

Deve-se, inicialmente, diferenciar ato administrativo dos atos da 

Administração Pública que são regidos pelo Direito Civil, como, por exemplo, 

o aluguel de uma casa para instalar um órgão público.  Não se classifica 

como ato administrativo, igualmente, os atos materiais como, por exemplo, 

as aulas dadas por um professor público. Ademais, não se considera ato 

administrativo, os atos políticos ou de governo, tal qual o ato de declarar 

guerra. Essa distinção entre atos da Administração e atos administrativos, 
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decorre do ensinamento de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e de Celso 

Antônio Bandeira de Mello. 

 

Conceito de ato administrativo: Declaração do Estado, ou de quem atue em 

seu lugar, por delegação, concessão ou permissão, no exercício dos poderes-

deveres públicos, manifestada mediante providências complementares da 

Lei e sujeita a controle judicial. 

Os atributos do ato administrativo não devem ser confundidos com seus 

requisitos ou elementos (sujeito, forma, objeto, finalidade e motivo). 

A Administração pública, por desenvolver atividades no interesse público, tem 

poderes para a sua consecução. Enquanto alguns dos atributos 

acompanham qualquer ato administrativo, outros existem tão-somente na 

hipótese de condicionarem ou restringirem os direitos dos administrados, 

porque não são necessários nos atos administrativos que ampliam os direitos 

dos administrados, como no caso de concessões, permissões, autorizações, 

licenças de funcionamento etc. 

Assim, reitera-se, os atos administrativos possuem atributos típicos, inexistentes 

nos atos de direito privado. Com efeito, são atributos dos atos administrativos: 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - é a qualidade, que reveste tais atos, de se 

presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Milita 

em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade. 

IMPERATIVIDADE - é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem 

a terceiros, independentemente de sua concordância - decorre do "poder 

extroverso" que permite ao Poder Público editar provimentos que vão além 

da esfera jurídica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica 

de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em obrigações. 

 

EXIGIBILIDADE - é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da 

função administrativa, pode exigir de terceiros o cumprimento, a observância, 

das obrigações que impôs. Não se confunde com a simples imperatividade, 

pois, através dela, apenas se constitui uma dada situação, se impõe uma 

obrigação. 

EXECUTORIEDADE - é a qualidade pela qual o Poder Público pode compelir 

materialmente o administrado, sem precisão de buscar previamente as vias 

judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs e exigiu. 
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A executoriedade não se confunde com a exigibilidade, pois esta não 

garante, por si só, a possibilidade de coação material, de execução do ato. 

Assim, há atos dotados de exigibilidade, mas que não possuem 

executoriedade. Ex.: intimação para que o administrado construa calçada 

defronte de sua casa ou terreno não apenas impõe esta obrigação, mas é 

exigível porque, se o particular desatender ao mandamento, pode ser 

multado sem que a Administração necessite ir ao Judiciário para que lhe seja 

atribuído ou reconhecido o direito de multar - EXECUÇÃO DE OFÍCIO. 

 

A executoriedade é um plus em relação à exigibilidade, de tal modo que 

nem todos os atos exigíveis são executórios. Com a exigibilidade, a 

administração pode se valer de meios indiretos que induzirão o administrado 

a atender o comando imperativo. Com a executoriedade, a Administração 

pode ir além, isto é, pode satisfazer diretamente sua pretensão jurídica 

compelindo materialmente o administrado, por meios próprios e sem 

necessidade de ordem judicial para proceder. 

Exemplo: a Administração pode exigir que o administrado demonstre estar 

quite com os impostos municipais relativos a um dado terreno, sem o que não 

expedirá o alvará de construção pretendido pelo particular, o que demonstra 

que os impostos são exigíveis, mas não pode obrigar coativamente, por meios 

próprios, o contribuinte a pagar impostos. 

 

Em suma, pela presunção de legitimidade, o ato administrativo é presumido 

como legítimo (de acordo com a Lei). Pela imperatividade, o ato cria uma 

obrigação para uma pessoa, independentemente de sua vontade. Pela 

exigibilidade, a pessoa fica obrigada a cumprir algo, por meios indiretos 

impostos pela Administração Pública. Pela executoriedade, a pessoa fica 

obrigada por meio da coação direta feita pela Administração Pública. Nos 

casos de exigibilidade e executoriedade, a pessoa fica obrigado 

independentemente de ordem judicial, contrariamente ao que ocorre na 

relação entre particulares, quando se faz necessário, em geral, aforamento 

de demanda judicial para compelir alguém a fazer, não fazer ou dar algo. 
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