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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo a delimitação conceitual da atividade de controle da 

administração pública no direito brasileiro. Opondo-se às formulações tradicionais, que 

confundem a atividade de controle com outras atividades administrativas, em especial 

aquelas relacionadas à hierarquia, à tutela e à autotutela, a presente Tese rejeita, no 

conceito de controle da administração pública, quaisquer formulações que impliquem 

uma integração da vontade por parte da entidade controladora sobre o ente controlado. 

Define controle assim como a atividade de verificação da juridicidade da atuação 

estatal. Estabelecido este conceito-base, e demonstrada a sua diferença em relação às 

atividades citadas, passa-se à exposição da configuração institucional do controle no 

Brasil e à sumarização dos critérios jurídicos de controle da administração pública 

vigentes sob a Constituição de 1988. 

 

 

Palavras-chave: controle — administração pública — exame de juridicidade — 

controle interno — controle externo — controle jurisdicional — princípios do controle 

da administração pública. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work aims at the conceptual definition of the public administration control activity 

in Brazilian law. Opposed to traditional formulations that confuse the control activity 

with other administrative activities, especially those related to the hierarchy, to the 

tutelage and "self-tutelage", this thesis rejects, in the concept of control of public 

administration, any formulations involving integration of the will on the part of the 

controlling entity towards the controlled entity. It defines control as verification of 

legality of state action. Established this basic concept, and demonstrated its difference 

in relation to the aforementioned activities, it passes on to the institutional control 

configuration in Brazil and summarization of legal criteria for control of government 

valid under the 1988 Constitution. 

 

 

Keywords: control - public administration - examination of legality - internal control - 

external control - jurisdictional control - principles of the control of public 

administration. 

 

 

 

  



 
 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce travail vise à la définition conceptuelle de l'activité de contrôle de l'administration 

publique dans le droit brésilienne. Opposé aux formulations traditionnelles qui 

confondent l'activité de contrôle avec d'autres activités administratives, notamment 

celles liées à la hiérarchie, à la tutelle et à l'autotutelle, cette thèse rejette, en la notion de 

contrôle de l'administration publique, des formulations impliquant l'intégration la 

volonté de la part de l'entité mère sur l'entité contrôlée. Définit le contrôle ainsi que 

l'activité de balayage de la légalité de l'action de l'Etat. Fondée ce concept de base, et 

ont démontré leur différence par rapport aux activités susmentionnées, passe au contrôle 

de l'exposition de cadre institutionnel au Brésil et le résumé des critères juridiques pour 

le contrôle du gouvernement existant sous la Constitution de 1988. 

 

 

Mots-clés: contrôle - administration publique - Examen de la légalité - contrôle interne 

- contrôle externe - contrôle juridictionnel - les principes de contrôle de l'administration 

publique. 
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Toutes les études qui font l’object du présent ouvrage sont 

dominées par cette idée, à mês yeux fondamentale, que l’État est 

subordonné à une règle de droit supérieure à lui même, qu’il ne 

crée pas et qu’il ne peut pas violer. 

 

(DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionnel. 2 ed. Vol. 3. 

Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & Cie, Editeurs, 1923, p. 

547)  
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INTRODUÇÃO 

 

 O Direito Administrativo tem por objeto a disciplina jurídica da função 

administrativa. Se este é o substrato conceptual do seu campo material de incidência, a 

sua finalidade — isto é, o para-quê ele existe — não pode ser outra coisa senão a 

contenção do poder estatal. Afinal, sem a existência de um regramento do agir 

administrativo, exteriorizado em normas positivas, e sem a submissão do aparato estatal 

a tais normas, a própria existência do Estado de Direito ficaria comprometida, 

vulnerando-se a liberdade e as demais garantias individuais. Direito administrativo é, 

portanto, em brevíssima síntese, o direito da limitação dos poderes do Estado. 

Exatamente por tal razão, é também o direito da proteção dos indivíduos contra a 

autoridade. Dizer uma coisa é dizer a outra.     

 O Estado moderno é o resultado de uma progressiva concentração de poderes, o 

que certamente explica o surgimento do Direito Administrativo, ainda no século XIX, e 

uma verdadeira hiper-administrativização da atuação estatal nos séculos XX e XXI. 

"Governos grandes", assinala LAWRENCE FRIEDMAN, "significaram governos cujo 

trabalho se dividiu entre especialistas e órgãos especializados" 1 . A urbanização 

crescente tornou necessária, por exemplo, a regulação do direito de construir e a 

imposição de regras de vizinhança; a instituição de serviços públicos (energia elétrica, 

gás encanado, telecomunicações etc.) provocou a criação de empresas estatais para a sua 

prestação ou de regimes contratuais para regular a sua prestação por particulares 

(concessões e permissões); a imposição de monopólios estatais, justificada sob o 

reconhecimento de que certas atividades econômicas são de relevância estratégica para 

a coletividade, impôs a criação de órgãos públicos e empresas estatais para a sua 

exploração; o incremento da tributação, necessário para financiar as demais atividades, 

impôs a criação de grandes estruturas administrativas destinadas à fiscalização, 

                                                
1 FRIEDMAN, Lawrence M. A history of American law. New York: Simon and Schuster, 1973, p. 384. 
Tradução livre.  
2 Um relato detalhado da expansão administrativa no Brasil, do descobrimento à proclamação da 
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lançamento e recebimento de tributos; a necessidade de proteção da ordem pública, sob 

os aspectos de tranquilidade, salubridade e segurança, impeliu à criação de limitações 

administrativas (poder de polícia) ao exercício das mais variadas atividades privadas. E 

como tais breves exemplos, muitos outros. Despiciendo dizer que todos aplicam-se ao 

Brasil2, país em que o Estado, mais do que a riqueza ou o conhecimento, é o objeto de 

cobiça do cidadão mediano, que dele quer fazer parte como servidor ou, mais 

gravemente, como integrante daquela categoria que RAYMUNDO FAORO, a bom termo, 

denominou estamento burocrático3.  

 BERTRAND DE JOUVENEL, a quem não escapou este fenômeno, propõe uma 

questão interessante na sua clássica obra sobre o poder4. Olhando especificamente para 

os esforços totais dos países aliados e dos integrantes do Eixo durante a segunda guerra 

mundial, ele se pergunta por que neste conflito os países beligerantes conseguiram 

reunir quase que a totalidade da sua população (homens, mulheres e mesmo crianças) 

para contribuir senão diretamente como integrantes das forças armadas combatentes, 

pelo menos de forma indireta, nos esforços de guerra (produção de armas e 
                                                
2 Um relato detalhado da expansão administrativa no Brasil, do descobrimento à proclamação da 
república, é feito por Max Fleiuss, na extraordinária obra História administrativa do Brasil (Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1923). No século XX, as experiências autoritárias foram responsáveis pelo 
crescimento da intervenção estatal, sobretudo a do Estado Novo (1930-1945), em que se criou o 
Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP (1938), antecedido pela Comissão Permanente 
de Padronização (1930), pela Comissão Central de Compras (1931) e pelo Conselho Federal do Serviço 
Público (1936); e a do regime militar (1964-1985), que conheceu uma expansão sem precedentes da 
intervenção do Estado na economia, a partir da criação de várias empresas estatais atuantes nos mais 
variados setores, da aviação às telecomunicações (EMBRATEL, TELEBRAS, ELETROBRÁS,  ITAIPU 
Binacional, EMBRAER, BNDES, INFRAERO, entre outras). O refluxo dessa tendência ocorreu no 
governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), que promoveu uma série de privatizações e 
reformas visando à diminuição do tamanho do Estado. Entretanto, logo retomou-se a tendência de 
ampliação da atuação estatal: nos governos do Partido dos Trabalhadores, de 2003 aos dias atuais, foram 
criadas mais empresas públicas do que nos governos civis anteriores e em número que rivaliza com o dos 
regimes de exceção acima referidos: a EPL (Empresa de Planejamento e Logística), a EPE (Empresa de Pesquisa 
Energética), a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), o Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), a 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), a Amazul (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa), a PPSA 
(para explorar o petróleo do pré-sal), a ABGF (para garantir obras de infraestrutura), a Empresa Brasileira de Legado 
Esportivo e a Hemobrás. Além disso, as estatais existentes tiveram sua atuação potencializada, como os Correios, o 
BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a INFRAERO e a Petrobrás, certamente sob os auspícios de 
bons negócios, nem sempre lícitos, como nos lembram os atuais escândalos de corrupção.  A nota característica desse 
breve apanhado histórico é o incremento da atuação estatal, não apenas no domínio econômico mas em 
praticamente todas as áreas da vida da população. A ideologia do planejamento estatal passa a primeiro 
plano e surge, registrada por ampla bibliografia, uma camada de tecnocratas (ver, exemplificativamente: 
MENDES, Cândido. O legislativo e a tecnocracia. Rio de Janeiro: Imago, 1975; MARTINS, Carlos 
Estevam. Tecnocracia e capitalismo: a política dos técnicos no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1974; ). A 
aventura tecnocrática do regime militar, emulada depois pelo atual governo, influenciou também a 
produção cultural: o romance O Fruto do Vosso Ventre (Rio de Janeiro: Círculo do Livro, 1977), de 
Herberto Sales, é uma distopia que tem no núcleo do seu enredo a atuação de uma poderosa e onisciente 
tecnocracia em um futuro próximo.  
3 Conferir: FAORO, Raymundo. Os donos do poder. 2 vols. 10 ed. São Paulo: Globo, Publifolha, 2000. 
4 JOUVENEL, Bertrand de. On power. Its nature and the history of its growth. Tradução de J. F. 
Huntington. Boston: Beacon Press, 1962, p. 2. 
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mantimentos, agricultura, serviços administrativos etc.), e no passado líderes como 

Napoleão, Frederico II ou Carlos XII, tinham extrema dificuldade até mesmo para 

arregimentar exércitos de mercenários. A resposta a que chega o autor é simples: porque 

os Estados modernos podem.  

 Este raciocínio como que contraria o senso comum, que tende a associar a queda 

do Antigo Regime com a diminuição do poder do Estado e o consequente incremento da 

liberdade individual. Para o autor: 

 
A história do ocidente, desde o tempo da fragmentação da Europa em 
Estados soberanos, mostra-nos um avanço quase ininterrupto do 
crescimento do poder governamental. O único jeito de falhar em ver 
isto consiste em prestar atenção à forma que o poder toma: uma visão 
de pura fantasia então se forma, na qual monarcas aparecem como 
senhores cujos desígnios não encontram limites, os quais serão 
sucedidos por governos representativos cujos recursos (de ação) são 
proporcionais à sua autoridade, até que no final sobrevenha a 
democracia, que recebe da população em consenso somente aquilo 
que ela escolhe dar a um Poder que é seu servo5. 

 

 E quais as causas desse fenômeno? A ampliação e concentração de poder na 

figura do Estado é explicada, de acordo com o que pensa JOUVENEL, por três fatores 

principais. O primeiro consiste na perda de poder das organizações intermediárias 

(nobreza e clero) em função da queda do Ancien Régime. Após a Revolução francesa, as 

alianças passaram a se dar diretamente entre o monarca (ou presidente) e a população, 

perdendo importância os grupos intermediários já mencionados, que serviam como 

limitadores a priori e mesmo como "filtros" do poder estatal. O segundo fator consiste 

em uma mudança de mentalidade (melhor dizendo, erosão mental) que levou as pessoas 

a não mais reconhecerem os limites tradicionais ao poder (religião e costumes): se os 

fundamentos ético-morais da vida comunitária, sedimentados ao longo de séculos, são 

perdidos, então tudo é possível6. O terceiro consiste no surgimento da ideia de soberania 

popular, que deu aos sucessores do absolutismo real uma concepção mais "ilimitada" do 

poder estatal do que o absolutismo jamais havia concebido.  

 Ainda de acordo com JOUVENEL, a expansão do poder estatal, provocada pelos 

fatores acima descritos, opera-se por meio da criação de mecanismos de colaboração, 

                                                
5 JOUVENEL, Bertrand de. On power. Op. cit.,  p.127. Tradução livre. Grifos diversos do original. 
6 É de John Adams a afirmação, a propósito da sucinta constituição americana, de que a "Constituição foi 
feita apenas para pessoas religiosas e obedientes a preceitos morais", sendo "totalmente inadequada para o 
governo de todas as demais" (Cf. The works of John Adams. Vol. 9. Boston: Little, Brown and Company, 
1854, p. 228).  
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voluntária ou obrigatória, dos indivíduos, do incremento da tributação, e à própria 

sucessão de crises (guerras, revoluções etc.) que, ao impor uma maior mobilização da 

sociedade, acabaram viabilizando a supressão, temporária e logo definitiva, de 

liberdades e direitos individuais. Remete-se, uma vez mais, ao pensamento de 

JOUVENEL: 
 
Não é a revolução que derruba o rei e vai desmantelar a sua estrutura, 
atacar o seu aparato de comando, o qual será em parte destruído, e que 
reduzirá os tributos pagos pelo povo? De maneira nenhuma; em vez 
disso, irá introduzir o alistamento militar obrigatório, que a monarquia 
desejara por muito tempo mas nunca teve a força para instituir. 
Verdade é que os orçamentos de Calonne [deficitários] nunca serão 
vistos novamente; mas a razão é simplesmente que eles serão 
dobrados sob Napoleão e triplicados sob a Restauração. O intendente 
terá ido, mas o prefeito terá tomado o seu lugar. E assim a distensão 
cresce. A partir de um regime para outro, sempre mais soldados, 
mais tributos, mais leis, mais funcionários.7  

 

 Surgiu nesse momento histórico a ideia de interesse público como justificativa 

para a instituição de tributos, os quais, ao contrário do que ocorre hoje, de regra não 

tinham o caráter permanente. A multiplicação de ocasiões em que tributos 

"temporários" eram exigidos acabou por "acostumar" a população às exações, o que 

abriu a porta para a técnica de tributação permanente, formando-se corpos 

administrativos especialmente encarregados da sua realização8. Este é apenas um dos 

muitos exemplos dos mecanismos que viabilizaram o aumento do poder do Estado na 

modernidade. 

 O alerta principal da obra de JOUVENEL reside na constatação de que, sob o 

pretexto de livrar os indivíduos das várias pequenas tiranias a que tenham sido 

submetidos, a autoridade do Estado cresce. Produz-se a ilusão de "que o avanço do 

Estado é um meio para o avanço do indivíduo", sendo esta a "principal razão para a 

cumplicidade infindável de assuntos nos projetos de poder; é o verdadeiro segredo da 

expansão do poder"9. A partir deste mecanismo, inverte-se a própria percepção que o 

indivíduo passa a ter do Estado, pois aquele, privado da sua liberdade natural, passa a 

esperar deste prestações ou benesses que seriam facilmente atendíveis por um indivíduo 

                                                
7 JOUVENEL, Bertrand de. On power. Op. cit.,  p.128, tradução livre e grifos diversos dos originais.  
8 Para Bertrand de Jouvenel: "To raise contributions, Power must invoke the public interest. It was in this 
way that the Hundred Years' War, by multiplying the occasions on which the monarchy was forced to 
request the cooperation of the people, accustomed them in the end, after a long succession of occasional 
levies, to a permanent tax, an outcome which outlived the reasons for it" (On power, op. cit., p. 129). 
9 JOUVENEL, Bertrand de. On power. Op. cit., p. 130.	
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livre em sociedade a partir dos próprios esforços, e o Estado, ao invés de concentrar-se 

na razão de sua existência, isto é, a resolução de problemas que as coletividades 

menores no seu interior não são capazes de resolver, passa a assumir, como 

competência própria, a direção das escolhas de vida mais íntimas do indivíduo para, 

como disse TOCQUEVILLE, "torná-lo feliz apesar de si mesmo"10.  

 Com efeito, o poder que reúne em suas mãos um presidente da república ou 

primeiro ministro de qualquer democracia ocidental hodiernamente é 

incomparavelmente maior do que o que possuía um GENGIS KHAN ou um ATILA, o 

HUNO, em épocas pretéritas. Basta que se atente para o fato de que um governo tem, 

hoje, a capacidade de escutar qualquer conversa privada de um cidadão, de forma legal 

ou ilegal, por meio de escutas ambientais ou telefônicas, ou mediante a interceptação de 

dados. Mais ainda, pode registrar os passos desse mesmo cidadão, ao lançar mão, por 

exemplo, do levantamento do sinal dos telefones celulares junto às operadoras, do seu 

posicionamento por GPS, pelos seus acessos à internet ou ainda pela rastreamento dos 

seus gastos feitos por cartão de crédito. Não é por acaso, colocando agora a luz sobre o 

caso brasileiro, que o Estado se encontra suficientemente desinibido para aprovar 

legislações que proíbam a disciplina física pelos pais em crianças (palmada)11, que 

proíbam as baianas de vender salada juntamente com acarajé12, regulem a gestão e 

funcionamento de museus privados13 ou que tornem, por mais absurdo que pareça, 

ilícitas certas piadas14 , entre muitas outras. Há, nos países ocidentais em geral, 

exemplos de igual teor15.  

                                                
10 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. Tradução de Neil Ribeiro da Silva. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1998, p. 523. 
11 Ver a Lei Federal nº 13.010, de 26.06.2014. 
12 Trata-se do Decreto nº 12.175/1998, alterado pelo Decreto nº 26.804, 01.12.2015, do município de 
Salvador. 
13 Trata-se da Lei Federal nº 11.904, de 14.01.2009, que institui o "Estatuto dos museus e dá outras 
providências". Entre as disposições inusitadas da lei está a obrigatoriedade de todos os museus, mesmo 
privados, adotarem um exótico "Plano Museológico", o qual, em linguagem pomposa (que 
verdadeiramente nada significa), "é compreendido como ferramenta básica de planejamento estratégico, 
de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da instituição museológica 
para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de 
funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento 
fundamental para a sistematização do trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade" (arts. 44 
e 45). Carlos Ari Sundfeld comenta com humor esta lei e sua regulamentação no artigo "É de regulação e 
punição que os museus brasileiros precisam?", publicado em 16.03.2014, no site: 
<http://www.brasilpost.com.br/carlos-ari-sundfeld/regulacao-museus_b_4874992.html>. Acesso em 
27.11.2015. 
14 Ver a Lei Federal nº 13.185, de 06.11.2015, que "institui o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying) em todo o território nacional". Segundo o artigo 2o. da lei, caracterizam bullying, 
entre outras condutas: insultos pessoais, comentários "sistemáticos" (a lei gosta do termo) e apelidos 
pejorativos, e pilhérias. O parágrafo único do mesmo artigo ainda cuida de proibir as montagens 
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 E qual seria, em face de tudo quanto exposto, a solução para evitar o avanço do 

Estado sobre a liberdade privada? Retomemos, uma vez mais, a lição de BERTRAND DE 

JOUVENEL. Para este autor, o pensamento clássico — falamos aqui de MONTESQUIEU — 

errou ao apostar todas as fichas nos mecanismos de freios e contrapesos como 

limitadores do poder. Isto porque a existência de uma divisão do poder, dentro da 

estrutura do Estado, entre órgãos (executivo, legislativo e judiciário) cujas competências 

fossem complementares e impeditivas do exercício isolado do poder por apenas um 

daqueles corpos burocráticos ou mesmo por um único sujeito, não impede que o Estado 

como um todo venha a ultrapassar aquelas “regras de direito superiores a ele mesmo e 

que ele não criou e nem pode violar”, de que fala DUGUIT no trecho que serve de 

epígrafe à presente Tese. Com efeito, se a adoção de uma estrutura formal de tripartição 

de poderes fosse suficiente para conter o poder do Estado, não assistiríamos, como 

ocorre hoje, a uma inédita expansão da atuação estatal em países nos quais vigem 

estruturas repartidas para o exercício do poder, caso do Brasil. Também não basta o 

apelo à democracia para legitimar ações cada vez mais intrusivas do Estado — falamos 

agora de TOCQUEVILLE e de seu louvor à democracia norte-americana  — porque ela 

própria pode levar ao despotismo da maioria.  

 Dadas essas insuficiências do pensamento liberal francês, de que JOUVENEL é o 

continuador par excellence, a solução na sua visão parece estar no passado. Se a 

religião, os costumes tradicionais e uma sociedade estratificada eram os entraves para a 

concentração do poder, a única solução, embora o autor não o afirme nesses termos, 

será um retorno a essa experiência. E talvez a razão para que ele não faça esta afirmação 

consista no seu descrédito quanto à contenção do poder do Estado naquela altura da 

história humana (e não podemos culpá-lo pelo pessimismo, pois a obra de que nos 

                                                                                                                                          
fotográficas veiculadas pela internet (os chamados "memes") ("há intimidação sistemática na rede 
mundial de computadores (ciberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 
depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicossocial "). Embora o discurso de superfície do diploma seja o de proteger as 
crianças do bullying, é inegável a sua intenção de cercear a liberdade de expressão.  
15	David Harsanyi dá exemplos pitorescos (mas nem por isso menos perigosos) da supressão da liberdade 
individual por aqueles que pretendem ser o Estado o guardião das escolhas individuais, na obra O Estado 
Babá (Tradução de Carla Werneck. Rio de Janeiro: Litteris Editora, 2011), tais como: a regulação do 
tamanho das porções de batatas fritas e refrigerantes; a tentativa de edição de uma lei, no Estado 
americano do Texas, que permitia o consumo de cupcakes apenas em aniversários; a proibição de andar 
de bicicleta sem os pés nos pedais; a exigência de registro de barris de chope (como o que se tem no caso 
de armas de fogo) a fim de responsabilizar o dono da "arma" em caso de consumo de álcool por menores; 
a exigência de um "exame de ordem" para se praticar o ofício de elaborador de arranjos de flores no 
Estado americano da Louisiana, e assim por diante.	



20 
 

ocupamos agora foi escrita nos rescaldos da segunda guerra mundial, quando o 

totalitarismo mostrou a sua face mais destrutiva pela primeira vez16).  

 A tarefa que caberia ao Direito — se quisermos tornar proveitosa a lição de 

JOUVENEL — não é proporcionar um retorno à metafísica no sentido que lhe dá ERIC 

VOEGELIN17, porque isso constituiria tarefa muito acima de suas forças, mas garantir um 

espaço à vida privada que permita o fortalecimento da sociedade civil e dos 

agrupamentos voluntários que surgem espontaneamente no seu interior.  A partir de 

uma concepção como essa só se pode conceber o Estado como coadjuvante, um ator 

subsidiário da vida social, e não como o solitário protagonista de um monólogo, como 

ocorre hoje.  

 Feitas essas considerações introdutórias, cumpre mencionar em que elas se 

relacionam à presente Tese de Doutoramento.  

 Em primeiro lugar, o signatário desta Tese considera, a partir da experiência do 

direito administrativo brasileiro sobretudo, que a constatação de BERTRAND DE 

JOUVENEL, atinente à tendência continua de expansão do poder estatal, é verdadeira. 

Não se pode negar a contínua e progressiva expansão da ingerência estatal em todos os 

aspectos da vida comunitária. Esta é a premissa ontológica do presente trabalho.  

    Em segundo lugar, o signatário desta Tese considera, ao contrário da corrente 

dominante do direito administrativo brasileiro, que tal expansão é nociva e deve ser 

combatida. Este signatário, deste modo, considera que a liberdade é um bem, que deve 

ser prestigiado em sua máxima medida, e que um Estado com amplos poderes é um mal. 

E mais: considera que, entre duas soluções jurídicas possíveis, o raciocínio do jurista 

deverá pender para a solução que faça prevalecer a liberdade, por mais que — repise-se 

— isto cause espécie a certas correntes autoritárias de nosso direito administrativo. Esta 

é a premissa axiológica da presente Tese de Doutoramento. 

 Terceiro, o autor desta Tese considera, como já enunciado no início deste 

capítulo introdutório, que o objeto do direito administrativo é a contenção do poder 

estatal em todas as suas múltiplas manifestações. Sem exceções nem pontos cegos. Com 

todo o respeito devido a posições divergentes, não pode compreender o campo do 
                                                
16 O totalitarismo, no período pós-1945, se foi extinto na Alemanha e na Itália, continuou a afligir a 
espécie humana na União Soviética, na China, no Camboja, na Coréia do Norte, em Cuba e em vários 
outros países, todos com históricos de genocídio, tortura, fome, miséria, perseguição à religião, censura, 
entre muitos outros crimes de triste lembrança. Ver, a propósito, o impressionante relato de Jean-Louis 
Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek e Jean-Louis Margolin, em O livro negro do comunismo 
(Tradução de Caio Meira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999). 
17 Ver, do autor, Science, politics and gnosticism. Washington, D.C.: Regnery, 1997; e A nova ciência da 
política. Tradução de José Viegas Filho. 2 ed. Brasília: Editora UNB, 1982, especialmente p. 119-134. 



21 
 

direito administrativo meramente como a fixação formal de um regime jurídico peculiar, 

nem tampouco como a disciplina jurídica das atividades estatais destinadas à 

"concretização de direitos fundamentais", porque tais definições ou são 

schimittianamente neutras ou, pior ainda, fortalecedoras de posições que privilegiam a 

autoridade estatal em detrimento da liberdade. A tarefa do administrativista, e o 

verdadeiro critério de validade dos seus julgamentos, será, como ressalta EDUARDO 

GARCÍA DE ENTERRÍA, "a conversão técnica" da liberdade como mito "em uma técnica 

jurídica operante e concreta"18. Contenção do poder e garantia da liberdade são as 

premissas epistemológicas da presente Tese de Doutoramento. 

  Estabelecidas as premissas necessárias à correta apreensão do conteúdo do 

presente trabalho, insta destacar que o controle, como bem define GÉRARD BERGERON, é 

o anticonceito de poder19. Na ciência do direito administrativo, liga-se historicamente ao 

contencioso administrativo, naqueles países de dupla jurisdição, ou ao contraste judicial 

das ações estatais para defesa de direitos subjetivos dos administrativos porventura 

ameaçados ou violados, nos países de jurisdição unitária. Nasce, portanto, a ideia de 

controle, com o próprio direito administrativo, embora só tenha vindo a constituir um 

campo específico de investigação jurídica muito tempo depois20. 

 No Brasil, a primeira menção constitucional ao termo "controle" é encontrada na  

Constituição de 1967, com as referências ao "sistema de controle interno do Poder 

Executivo, a ser instituído por lei" (art. 71, caput) e ao "controle externo do Congresso 

Nacional", a ser exercido com o auxílio do tribunal de contas, compreendendo "a 

apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções de 

auditoria financeira e orçamentária, e o julgamento das contas dos administradores e 

demais responsáveis por bens e valores públicos" (art. 71, §1º). Nos regimes 

constitucionais posteriores, os de 1969 e 1988, manteve-se, embora com alterações a 

                                                
18 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo.  La lucha contra las inmunidades del poder. 3 ed. Madrid: 
Cuadernos Cívitas, 1983, p. 15. 
19 BERGERON, Gérard. Le fonctionnement de l"Etat. 2 ed. Paris: Librairie Armand Colin, 1965, p. 41. 
20 No século XIX, já são encontradas obras tratando do contencioso administrativo, tais como o Traité de 
la juridiction administrative et des recours contentieux, de E. Laferrière (2 vols. Paris: Berger-Levraut et 
Cie.), de 1887; e, antes dele, os Études sur les origines du contentieux administratif en France, de R. 
Dareste (Paris: Augeste Durand), de 1855. A primeira obra que pudemos localizar no direito francês 
especificamente sobre o controle é o Le contròle des budgets en France et à l'etranger, de Emmanuel 
Besson, editado em 1901 (Paris: Librairie Marescq).  Depois, já na segunda metade do século XX, temos 
o advento de duas obras essenciais de juristas de expressão francesa: o canadense Gérard Bergeron, com a  
obra Le fonctionnement de l"Etat (op. cit.), o belga  Didier Batselé, com a monografia Contrôle de 
l’administration (Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 1996) e os franceses Guy Braibant, 
Nicole Questiaux e Céline Wiener, com a obra Le contrôle de l'administration et la protection des 
citoyens: étude comparative (Paris: Cujas, 1973). 
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respeito das competências dos órgãos de controle, a mesma estrutura de menções, 

bipartindo-se o controle entre as modalidades interna e externa. 

 É claro que, pelo menos desde a Constituição de 1891, com a instituição no 

Brasil da unidade de jurisdição, na esteira da tradição norte-americana, também se 

falava em "controle jurisdicional" da Administração Pública, sendo o termo corrente 

entre os nossos administrativistas21. 

 A questão não é tanto a terminologia mas a abrangência que se dá à ideia de que 

os atos da Administração Pública e as condutas de seus agentes devem ser confrontados 

com o Direito. Fala-se, a partir daí, em "controle hierárquico", "controle de mérito", 

"responsabilização dos agentes públicos", "controle de resultados", "verificação de 

desempenho", "controle social da Administração Pública", e todos esses termos aludem 

ou remetem à figura do controle. Assim é que, em razão da multiplicidade de acepções 

que se dá à figura do controle, o próprio termo passou a assumir um significado "fraco", 

lato sensu, que permite uma série de interpretações quanto ao seu conteúdo e 

abrangência. Não é demais enfatizar que, em situações como essa, a própria atividade de 

controle perde em efetividade. E por uma de duas razões: ou porque os órgãos e agentes 

encarregados no controle extrapolam as suas competências, constrangendo agentes 

públicos e desconstituindo ações administrativas legítimas (agindo hierarquicamente, 

portanto)22, ou porque, ao contrário, deixa-se de sindicar aquilo que, a partir de uma 

concepção rigorosa de controle, deveria ter a sua juridicidade ampla e profundamente 

verificada.  

 Outra deficiência decorrente da imprecisão das concepções de controle consiste 

em uma indevida ênfase na dimensão que denominamos objetiva (referente aos atos 

estatais), em detrimento da dimensão subjetiva (referente às condutas dos agentes). Isto 

quer dizer que, para os órgãos e agentes encarregados do controle, muitas vezes acaba 

sendo mais importante, v.g.,  a constatação de um erro procedimental ou a discussão das 

escolhas administrativas, do que a verificação da existência ou não dos pressupostos de 

responsabilização pessoal dos agentes públicos, entre os quais, especialmente, o dolo e a 

culpa, esquecendo-se da relativa independência entre elas, o que significa que a 

                                                
21 A primeira grande obra sobre o tema é o clássico "O controle dos atos administrativos pelo poder 
judiciário", de Miguel Seabra Fagundes, cuja primeira edição foi publicada em 1941 (Rio de Janeiro: 
Forense). 
22 Ver, a propósito, o nosso "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". In: 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio; FERRAZ, Sergio; ROCHA, Silvio Luís Ferreira da; e SAAD, 
Amauri Feres (coords.). Direito Administrativo e Liberdade: Estudos em Homenagem a Lúcia Valle 
Figueiredo. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 59-131. 
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constatação de um ilícito objetivo não significa a desconstituição do ato (mormente se 

houver a criação de direitos subjetivos em terceiros de boa-fé) nem tampouco a imediata 

responsabilização subjetiva do agente público. Conforme se verificará ao longo da 

presente Tese, defende-se um balanceamento entre as dimensões objetiva e subjetiva, de 

modo que a solução de invalidação (dimensão objetiva) dos atos estatais somente ocorra 

em face de ilicitudes realmente graves ou de ofensas a direitos dos administrados; fora 

dessas hipóteses, deve-se reconhecer, tanto quanto possível, a incidência do princípio da 

liberdade das formas na atuação estatal e o princípio da instrumentalidade, que preserva 

o ato ou atividade estatal, desde que a finalidade da atuação pública tenha sido atendida 

(incide aqui, em verdade, o princípio da eficiência). De outro lado, deve-se também 

reconhecer que a finalidade do controle é coibir as condutas dos agentes públicos 

dolosas ou culposas, porque elas sempre representarão ou a inaptidão para o cargo 

(culpa) ou a intenção deliberada de causar o dano à Administração Pública (para 

benefício próprio ou de terceiros).   

 Se formos traduzir tais orientações em linguagem não técnica, haveremos de 

afirmar o seguinte: nesta Tese se defende que a tarefa do administrativista é facilitar a 

vida do bom administrador e dificultar a do mau administrador. Tudo que vá nesta 

direção contribui para a efetividade das ações de controle, sem a obstaculização 

indevida da atuação administrativa 23 . Tudo, a seu turno, que enseje o inverso, 

contribuirá para a manutenção de um modo de agir da administração pública ineficiente, 

pouco criativo, paralisante, que é, a todas as luzes, o cenário que temos hoje em todas as 

esferas de governo. 

 As ações de controle devem ser inflexíveis com as condutas antijurídicas dos 

agentes públicos, atuem eles com dolo ou culpa, e com situações objetivas (atos 

jurídicos e materiais estatais) que violem a esfera jurídica dos administrados. "É preciso 

que a responsabilidade acompanhe real e inevitavelmente os agentes da administração, 

em todos os graus de hierarquia, como a sombra ao corpo"24. Mas, por outro lado, não 

                                                
23 Concordamos com Antônio Carlos Cintra do Amaral, quando este jurista aponta que "[h]á que se 
encontrar um ponto de equilíbrio" entre a liberdade da administração pública e as ações de controle. Para 
o autor: "O controle tem por finalidade contribuir para uma melhor atuação estatal, em todos os sentidos. 
Se se hipertrofia, porém, a atividade de controle, os interesses sociais são prejudicados, na medida em que 
sua satisfação em muito depende de atuação estatal competente, relativamente livre e também por sua vez 
eficaz" ("Controle das empresas estatais no Brasil". RDP nº 76, outubro-dezembro de 1985, pp. 134-147, 
p. 137). 
24 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. 5, Tomo I (1878). Rio de Janeiro:  Ministério 
da Educação e Cultura / Casa de Rui Barbosa,  1983, p. 110. 
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podem interferir na esfera de legítima atuação dos agentes públicos e dos órgãos e 

pessoas da Administração Pública direta e indireta. 

 A tentativa de estabelecer um conceito jurídico da atividade de controle — 

rectius: de conceber a atividade de controle como uma atividade jurídica — enquadra-

se em um esforço de contribuir para a melhoria da qualidade da atuação estatal e de 

confinar o poder nos lindes permitidos pelo Estado de Direito, respeitadas as premissas 

ontológica, axiológica e epistemológicas acima enunciadas.    

 A presente Tese de Doutoramento divide-se em três partes.  

 Na Parte I, propõe-se um conceito de controle como atividade de verificação de 

juridicidade. Trata-se de diferenciar a atividade de controle tal qual definida, de outras 

figuras afins, tais como a hierarquia e a tutela, as quais, na opinião do signatário desta 

Tese, não podem ser confundidas com a primeira, sob pena de consequências danosas à 

efetividade do controle da Administração Pública. Em seguida, abordam-se os 

fundamentos jurídicos da atividade de controle, realizando-se uma sumarização da 

tipologia da atividade de controle. Estudam-se, também, as categorias de controle 

admitidas pela Constituição Federal, notadamente controle interno, controle externo, 

controle parlamentar, controle jurisdicional, controle social e controle do ministério 

público.  

 A Parte II , partindo do pressuposto de que o controle é uma atividade de 

verificação de juridicidade, trata de identificar os critérios de controle contidos na 

Constituição Federal, adotando a divisão didática entre critérios gerais de controle e 

critérios específicos.  

 A Parte III sumariza as conclusões decorrentes das duas primeiras Partes desta 

Tese. 

 Destaque-se, por último, que a presente Tese não se situa no plano da mera 

descrição normativa, própria de trabalhos dogmáticos. Não se trata, assim, de uma obra 

panorâmica do controle no direito brasileiro. Também não se fará, de outro lado, uma 

obra exclusivamente conceitual, a-histórica e desvinculada de um certo direito positivo.  

 A presente tese pretende, a partir do direito brasileiro vigente, em especial de 

sua matriz constitucional, identificar os caracteres definidores da atividade de controle 

estatal. A descrição de tais caracteres — que conferirão unidade ao fenômeno do 

controle da Administração Pública no Brasil — constitui o núcleo e o escopo desta Tese 

de Doutoramento.  
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Capítulo 1 — Conceito de controle 

 

O controle da Administração Pública é uma atividade jurídica. Quando fazemos 

esta afirmação queremos dizer apenas e tão-somente que controlar é analisar a 

juridicidade. Em trabalho anterior, trouxemos uma definição da atividade de controle, 

propositadamente singela, neste sentido, a saber:  

 
[C]ontrole, para nós (e confinamo-nos ao direito administrativo), é a 
competência (e, portanto, o dever) cometida a um agente público 
isolado ou a um colegiado para contrastar atos jurídicos ou materiais 
de outro(s) agente(s) público(s) em face das balizas jurídicas 
(constitucionais, legais e infralegais, portanto) que os regem, 
podendo, conforme a norma de competência assim o estabeleça, atuar 
objetiva ou subjetivamente25, em constatada situação de ilicitude26.  

 

Embora  tenhamos formulado esta definição para o caso específico do controle 

externo dirigido aos contratos administrativos, parece-nos que ela pode e deve ser 

extrapolada para os demais domínios do direito administrativo. Isto por uma razão que 

nos parece invencível: uma análise detida do direito positivo brasileiro sufraga a ideia 

de que as competências que têm por objeto a análise de atos estatais e condutas de 

agentes públicos segundo critérios jurídicos, a elas atrelando o Direito os poderes ou de 

desconstituição do ato por ilicitude (invalidação) ou a aplicação de penalidade subjetiva 

ao agente responsável (ou ambas concomitantemente), constituem fenômeno diverso de 

outras competências consagradas a agentes e órgãos públicos, tais como as 

competências primárias para a prática de atos jurídicos ou materiais inseridos na função 

administrativa e as competências que, ainda que tenham por objeto a verificação de atos 

                                                
25  Por atuação objetiva entendemos a competência para suspender ou declarar a validade ou invalidade 
de atos praticados (ou, no caso de atos materiais, aos quais juízos de validade logicamente não são 
aplicáveis, a desconstituição dos seus efeitos, concomitantemente ou não, com a atuação subjetiva); e, por 
atuação subjetiva, entendemos a competência para responsabilização e aplicação de penalidades aos 
agentes controlandos, e, em grau mais fraco, a competência para censurar ou recomendar aos 
mencionados agentes as providências para o reparo da situação ilícita.  
26  SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". Op. 
cit., p. 62-63.  
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estatais e condutas de agentes públicos, permitam, na mesma ocasião, o proferimento de 

uma nova declaração de vontade que, ao final, venha a substituir aquela que foi 

proferida quando da prática de tais atos. Mais ainda: dizer que o controle da 

Administração Pública é uma atividade jurídica, de exame de juridicidade, significa 

dizer ser ela também, entre outras coisas, uma atividade vinculada, que não admite 

qualquer integração de vontade por parte do agente controlador, em relação à vontade 

exteriorizada pelo agente ou órgão controlado. 

Não se trata, propriamente, de uma novidade, tal concepção. Ela nasce com a 

ideia de controle da Administração Pública, como veremos adiante, e se perde logo 

depois, quando ao seu conteúdo se misturam atribuições que, a nosso ver, desbordam 

dos seus limites originais (como é o caso, classicamente, da competência hierárquica —

assimilada por muitos autores, a nosso ver indevidamente, à atividade de controle).  

Antes de prosseguirmos na discussão efetiva do conceito de controle defendido 

na presente Tese, cumpre destacar que historicamente a palavra "controle" assume 

distintos significados.  Ainda sob o ângulo da ciência política, em especial da teoria do 

poder, verifica-se que o controle é expressão que implica três termos, dialeticamente 

relacionados: (i) a ideia de relação, que se dá entre o controlador e o controlado; (ii) a 

ideia de reversibilidade do controle, que é o seu único traço geral, permitindo-se que 

sempre haja mudanças de sentido das ações controladas; e (iii) a ideia de retroatividade, 

a qual sinaliza movimento, mais do que uma única direção27. Quer-se dizer com isso 

que o Estado, em seu funcionamento, apresenta uma dinamicidade peculiar: todos os 

atos de poder — praticados segundo regras de direito, aduzimos nós — podem ser 

revistos, voltando, conforme o caso, a ordem jurídica ou a realidade concreta, dos fatos 

sociais, ao status anterior. Em síntese: tudo aquilo que o poder jurisdicizado faz, o 

controle pode desfazer.  

ODETE MEDAUAR, após leitura de BERGERON, identifica pelo menos seis 

acepções do termo controle na obra deste autor. São elas: 

 
1.ª acepção: dominação (a que se associam as ideias de subordinação, 
centralização, monopolização). Ex.: controlar um partido político, um 
banco, uma sociedade anônima; controlar um país do ponto de vista 
militar ou econômico; controle de si mesmo. É o sentido mais forte do 
termo, originando, como corrupção, as ideias de força e mesmo abuso. 

2.ª acepção: direção (comando, gestão); significa ter a direção efetiva; 
exercer influência determinante; ser o senhor numa situação; contém o 

                                                
27	BERGERON, Gérard. Le fonctionnement de l"Etat. Op. cit., p. 44.	
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sentido de comando efetivo para fins conscientes e de limite mínimo 
que se deve alcançar. Ex.: controlar a produção. 

3.ª acepção: limitação (ideia de regulamentação, proibição); traz 
subjacente o aspecto negativo, restritivo ou inibidor; ressalta um limite 
máximo que não se deve ultrapassar. Ex.: controlar as importações, o 
câmbio, o comércio exterior; controlar pela aposição de um veto, de 
uma interdição. 

4.ª acepção: vigilância ou fiscalização (ideia de supervisão, inspeção, 
censura). Contém o sentido de continuidade. Ex.: controlar as 
finanças, controlar a gestão de um gerente. 

5.ª acepção: verificação (exame, constatação); não evoca por si 
mesma a ideia de continuidade, como o controle no sentido de 
fiscalização; implica, antes, o exame de um ou de aspectos precisos. 
Ex.: controlar um orçamento; o controle realizado pelo controlador de 
trens. Implica ideia de finalidade: controla-se para descobrir o 
verdadeiro (verum). 

6.ª acepção: registro (identificação, equivalência, autenticação), 
significa inscrever em duplo registro. É o sentido originário do termo 
controle e designa a mais fraca intensidade do ato de controle.28  

 

Tais concepções apresentam uma gradação, das formas mais "fortes" para 

aquelas mais "fracas" de intervenção sobre a atividade estatal. Sob outro ângulo, no 

entanto, há que se afirmar que, quanto mais "forte" a modalidade de intervenção, menos 

precisa se torna a noção de controle, pois esta passa a abarcar uma série de atividades 

que não se enquadram em uma concepção jurídica da atividade de controle da 

Administração Pública como a concebemos. A primeira acepção (dominação) não pode 

ser aceita, porque pressupõe não apenas a influência da vontade sobre a atividade 

controlada, mas a influência de uma vontade ilimitada; se em um Estado de Direito não 

se concebe, da parte das autoridades, uma exteriorização incondicionada da vontade no 

exercício de suas competências primárias, com muito mais razões não se a admitirá, no 

tocante à atividade de controle. A segunda acepção cogitada (direção), embora nos 

pareça menos "ilimitada" do que a primeira, ainda assim carrega um alto grau de 

integração de vontade por parte daquele que controla, o que nos parece fugir de um 

conceito restrito de controle como atividade jurídica. O mesmo, segundo entendemos, 

ocorre com a terceira acepção (imposição de limites, regulamentação), pois ela, se não 

enfatiza uma exteriorização total da vontade no ato de controle, indica que as balizas do 

controle serão dadas pelo próprio controlador (fixação de limites). Ora, em uma 

concepção estrita de controle, não é dado ao controlador tematizar as premissas da 

                                                
28 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. 2 ed. São Paulo: RT, 2012, p. 20-21. 
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atividade de controle, pois isto significaria, na prática, que ele (controlador) definiria as 

regras que caberia à Administração Pública seguir e cujo cumprimento ele próprio 

fiscalizaria. Embora o sentido não seja exatamente o mesmo, o que se extrai deste 

raciocínio é uma concepção muito próxima da primeira acepção, acima referida, de 

efetiva dominação do controlador sobre o controlado. As três acepções restantes 

(vigilância, verificação e registro) são as únicas que se acomodam a uma concepção de 

controle como análise de juridicidade. A análise de juridicidade só pode existir quando 

haja regras que condicionem o funcionamento do Estado e quando este seja cobrado 

pela sua obediência. A atividade de controle se insere nesta segunda etapa e não pode 

compreender quaisquer ações que, na dicção de OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE 

MELLO, signifiquem a criação da utilidade pública29.  

Mesmo quando se procure extrair múltiplos significados da palavra controle, o 

que se constata é que todas os significados atribuídos a ela estarão enquadrados em uma 

de duas direções antagônicas: uma, relacionada à ideia, já delineada acima, de contraste 

de uma atuação estatal em face de algo, e outra, relacionada à ideia de direção, 

influência e mesmo supremacia de um sujeito na formação da vontade de outro. FÁBIO 

KONDER COMPARATO faz um bom resumo dessa diferença, no trecho a seguir transcrito, 

in verbis: 

 
Em francês, o primeiro emprego conhecido de contrerole remonta ao 
século XIV (de contre, preposição, e role do latim rotulus, que no 
curso do século XVI passou a ser grafado roole, de onde a forma atual 
rôle). Significava um rol ou registro duplo. O verbo contreroller, 
também da mesma época, indicava, propriamente, “inscrever no 
registro dito controle”. O Dicionário da Academia Francesa indica três 
acepções principais de controle: relação nominal das pessoas 
pertencentes a um corpo ou a uma tropa (cet officier a étê rayé des 
controles de l’armeé; dresser le controle d’une compagnie; vous êtes 
porte sur le côntrole); marca, atestando o contraste de obras de ouro 
ou de prata (cette pièce de vaisselle este suspecte, ele n’a pas le 
controle; tous les ouvrages d’orfèvrerie sont soumis au controle); 
verificação, sobretudo na linguagem administrativa (être charge de 
l’inspection et du controle d’une perception, d’une comptabilité, 
d’une caísse). No figurado, significa exame ou censura. (...)Na língua 
inglesa, ao contrário, o núcleo central das diferentes acepções do 
vocábulo é a noção de poder ou de dominação. Fala-se, assim, em 
parental control como sinônimo do pátrio poder; alude-se à 
dominação do homem sobre a natureza (man’s increasing control over 
nature), sobre si mesmo (selfcontrol), sobre as suas aptidões (have 
control of several languages). Num sentido mais atenuado, controle 

                                                
29 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. Vol. 1.  Rio 
de Janeiro: Forense, 1969, p. 172. 
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também é sinônimo de regulação (prices, wages or rent control). O 
sinônimo mais proximado de control é power, da mesma forma que o 
verbo to control aproxima-se de to conduct. (...)30 

 

Como se verifica do excerto acima colacionado, embora haja uma variedade de 

acepções semânticas em idiomas diversos, que refletem os usos jurídicos do termo em 

cada localidade (de regra, no mundo anglo-saxônico e na Europa continental 

representada pela França), todas elas parecem agrupar-se em uma de duas orientações: 

(i) a que compreende o controle como uma verificação de juridicidade, sem integração 

da vontade do agente controlador sobre a do agente controlando; e (ii) a que 

compreende o controle como uma atividade de ampla sindicabilidade, dela fazendo 

parte principalmente o poder de substituição e a supremacia da vontade de um sujeito 

sobre a de outro (respectivamente, controlador e controlado). Para os fins do presente 

trabalho, como já enunciado, apenas a primeira concepção pode prestar-se à cogitação 

técnico-jurídica. Explica-se. 

A inicial compreensão da atividade de controle na França relacionava-se com a 

atividade financeira do Estado. Assim é que, em uma das primeiras monografias sobre o 

tema, EMMANUEL BESSON definiu controle como simplesmente "a sanção da lei do 

orçamento".  Para o autor: 

 
Atualmente, o orçamento é uma lei; segundo a expressão de Royer-
Collard, ele dá nascimento a "um contrato que obriga o Governo 
perante o Parlamento e a Nação". Dele resultam duas sortes de 
obrigações ao Estado: aquelas relativas à arrecadação de receitas e as 
que se relacionam à realização das despesas. 

Em matéria de receitas, o dever do Governo é de não arrecadar mais 
impostos e receitas do que os autorizados pelo orçamento, mas de 
arrecadá-los sem exceção nem favor, de conformidade com as 
alíquotas fixadas, de modo a assegurar a entrada exata de recursos ao 
Tesouro. 

Quanto às previsões de despesas, elas acabam atrelando, por seu 
caráter notadamente restritivo, a liberdade de ação do Governo. O 
Estado não só deve ficar adstrito à dotação alocada à prestação dos 
serviços públicos; está obrigado a respeitar as divisões internas do 
quadro geral de despesas. Porque o orçamento não autoriza a 
realização de despesas em bloco, ele define a sua destinação de um 

                                                
30 COMPARATO, Fabio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. São Paulo: RT, 1975, pp. 
10-11. 
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modo mais ou menos detalhado. atribuindo a cada categoria de 
serviços uma dotação especial31. 

 

Para GÉRARD BERGERON, "controlar é essencialmente operar uma aproximação 

entre um papel ('rôle') e um contra-papel ('contre-rôle')32". Segundo o autor québécois, 

se se afastar a noção de controle de qualquer conteúdo material ou de qualquer rótulo 

que a encapsule na realidade concreta, ver-se-á que controlar é estabelecer a 

conformidade de uma coisa. A conformidade de uma coisa, logicamente, só pode ser 

estabelecida em relação a outra coisa, "daí a necessidade do que se poderia chamar um 

'papel' ideal, forma, modelo, padrão ou standard que sirva de medida para a 

comparação"33.  

MASSIMO SEVERO GIANNINI sustenta que por controle deve-se entender a 

atividade de verificação da conformidade a determinados cânones da atividade de outra 

figura subjetiva. Para ele, esta definição traz a lume aspectos que entende relevantes da 

figura do controle, a saber: (i) a ideia de verificação, ou seja, um exame de uma conduta 

da figura subjetiva controlada em relação a um cânone; (ii) a verificação resulta em um 

juízo que pode ser (ii.a) positivo, concluindo que a atividade controlada está em 

conformidade com o cânone, (ii.b) negativo (a atividade é desconforme ao cânone) ou 

(ii.c) misto (a atividade é parcialmente conforme-desconforme); e (iii) o juízo é o ato 

que estabelece o controlador (ou que, em outros casos, ele propõe sejam adotados por 

outras autoridades) e que varia conforme as normas de competência vigentes34.  

A nosso ver as definições acima dão conta, razoavelmente, do fato de que o 

fenômeno do controle para o direito, pelo menos na tradição continental, de que também 

somos herdeiros, significa sempre uma análise de juridicidade. Ocorre que, talvez pela 

proximidade de tal fenômeno com outros de igual relevância e que com ele guardam 

similitudes, muitos autores, admitindo embora a premissa fundamental de que controle é 

contraste em face de uma baliza jurídica (seja ela a constituição ou as leis, seja o 

orçamento), acabaram por agregar à compreensão de tal atividade elementos estranhos à 

sua natureza, como aqueles relacionados à hierarquia ou à competência primária (como 

                                                
31 BESSON, Emmanuel. Le controle des budgets en France et a l'étranger. Op. cit., p. 6-7. Tradução 
livre. 
32 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'État. Op. cit., p. 52. 
33 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'État. Op. cit., p. 52. 
34 GIANNINI, Massimo Severo. Istituzioni di diritto amministrativo. 2 ed. atualizada por Alfredo 
Mirabelli Centurione. Milão: Giuffrè, 2000, p. 27-28. 
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ocorrem nos atos complexos), os quais, se têm um componente jurídico, envolvem 

também um forte elemento volitivo por parte do agente "controlador".   

Exemplo disso é que o próprio GIANNINI, se acerta ao destacar as características, 

referidas acima, que entende essenciais da figura do controle — e que, tomadas em si 

mesmas, não destoam daquilo que se defende na presente Tese —, comete a nosso ver o 

equívoco, ao exemplificar quais seriam os cânones que serviriam de contraste das ações 

públicas, de sustentar que poder-se-ia confrontar as ações estatais com cânones de 

"oportunidade" ou ainda com "cânones estéticos" e "cânones de ortodoxia 

profissional"35, confundindo a figura do controle com as da hierarquia (quando fala em 

cânone de oportunidade), com juízos extrajurídicos (cânones estéticos) e com a teoria da 

discricionariedade técnica (quando fala em cânones de ortodoxia profissional).  

JEAN RIVERO admite que o controle se divide em duas categorias básicas: o 

controle hierárquico e o controle de tutela. No primeiro, típico de uma administração 

centralizada, "o superior possui em relação aos atos do seu subordinado os mais amplos 

poderes; pode inspirá-los por meio das suas instruções, ou ditá-los por meio das suas 

ordens; pode, com certas reservas não de somenos, reformá-los ou anulá-los, não só por 

razões de ilegalidade, mas também quando os considera inoportunos"36. No segundo, 

trata-se de um controle exercido pelo Estado sobre um ente descentralizado, "dentro dos 

limites fixados na lei", o que significa que, "[f]ora ou para além das prescrições legais, a 

tutela acaba e a liberdade retoma o seu domínio; donde a fórmula clássica :'Não há 

tutela sem texto, não há tutela para além dos textos'"37. Para PAUL DUEZ e GUI 

DEBEYRE, ao lado do contencioso administrativo, por meio do qual se realizaria o 

controle de legalidade, encontrar-se-ia o controle hierárquico, que "se traduz como o 

poder do superior hierárquico de anular (total ou parcialmente) ou de reformar (ou seja, 

corrigir) certos atos jurídicos praticados por seus subordinados imediatos"38.  

ANDRÉ DE LAUBADÉRE oferece uma classificação mais completa da atividade de 

controle no direito francês. Para ele, seria possível identificar duas espécies ou 

modalidades de controle: o controle jurisdicional e o controle administrativo. As 

diferenças conceituais entre tais modalidades são assim descritas pelo autor: 

 

                                                
35 GIANNINI, Massimo Severo. Istituzioni di diritto amministrativo. Op. cit., p. 28. 
36 RIVERO, Jean. Direito administrativo. Tradução de Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 
1981, p. 359-360. 
37	RIVERO, Jean. Direito administrativo. Op. cit., p. 360-361.	
38 DUEZ, Paul; DEBEYRE, Gui. Traité de droit administratif. Paris: Dalloz, 1952, p. 23. 
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1º O controle jurisdicional é exercido por um juiz; o controle 
administrativo, por uma autoridade administrativa;  

2º O controle jurisdicional é necessariamente provocado por um 
recurso de um administrado, ou recurso contencioso, pois é um 
princípio fundamental o de que um tribunal jamais poderá iniciar um 
processo de ofício. 

O controle administrativo pode, também, ser provocado por um 
recurso chamado recurso administrativo, mas isto não ocorrerá 
necessariamente: a autoridade administrativa pode exercer este 
controle espontaneamente. 

3º O controle jurisdicional não pode ser exercido senão em caso de 
ilegalidade, o papel do juiz só pode ser o de afastar ou anular o ato 
ilegal. 

O controle administrativo pode, também, veicular uma sanção pela 
ilegalidade, mas pode igualmente se exercer sobre a inoportunidade do 
ato e abranger o poder discricionário da administração (...). Além 
disso, sob o controle administrativo o administrado pode obter a 
anulação do ato ou sua retirada, e também a sua modificação ou 
reforma. 

4º O controle administrativo não está sujeito às regras de forma do 
controle jurisdicional. 

5º A decisão adotada no controle administrativo não comporta o efeito 
próprio a todo ato jurisdicional, a saber, a autoridade de coisa julgada; 
isso significa que, após ser exercido o controle administrativo, o 
controle jurisdicional pode ser acionado e se impor sobre o primeiro; o 
administrado cujo recurso administrativo não tenha sido bem sucedido 
pode valer-se do recurso contencioso para fazer anular o ato 
administrativo inicial que lhe prejudicou e a decisão administrativa de 
controle que recusou provimento ao seu recurso39.   

 

Ainda de acordo com a sistemática de LAUBADÈRE, o controle administrativo se 

subdivide entre o controle exercido no interior da administração central, que possui 

todas as características sintetizadas no trecho acima transcrito, e o controle exercido 

pela administração central sobre as autoridades descentralizadas (o chamado controle de 

tutela). Para o autor, a grande diferença entre ambas as modalidades reside no fato de 

que, na tutela, não se encontra o poder de direção da administração central sobre o 

autoridade descentralizada, que, desta forma, goza de razoável autonomia no 

desempenho de suas competências, a salvo da ingerência da administração central40.  Na 

prática, portanto, relativamente ao aspecto 3º, acima transcrito, o controle de tutela 

aproxima-se mais do controle jurisdicional do que do controle administrativo 

propriamente dito.   
                                                
39 LAUBADÈRE, André de. Traité élémentaire de droit administratif. Paris: R. Pichon et R. Durand-
Auzias, 1953, p. 218. Tradução livre. 
40 LAUBADÈRE, André de. Traité élémentaire de droit administratif. Op. cit., p. 70. 
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No Brasil, a doutrina tende também a confundir as atividades de verificação de 

juridicidade dos atos estatais com aquelas que envolvam também a integração da 

vontade de um agente ou órgão em relação a outro.  

 É o caso de RUY CIRNE LIMA, para quem: 
 
As funções de controle, a sua vez, reúnem: 

a) o controle hierárquico; 

b) as jurisdições administrativas. 

O controle hierárquico realiza-se, dentro da hierarquia, pela devolução  
do ato praticado pelo subalterno, ao conhecimento do superior. As 
jurisdições administrativas (...) funcionam, ao inverso, fora do âmbito 
da escala hierárquica41. 

 

OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO entende que os órgãos de controle "são 

os que apenas participam na ação estatal, para fiscalizar a manifestação da vontade do 

órgão ativo, quanto à sua formação e consecução, mediante apuração da legitimidade  

ou do mérito da ação dos órgãos ativos". Para o Mestre da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo tais órgãos cogitam "da legalidade e da conveniência ou 

oportunidade dos atos" da Administração Pública ativa42.   

ADÍLSON ABREU DALLARI admite, quanto ao objeto do controle, a possibilidade 

de controle de legalidade, que seria "aquele destinado a verificar a conformidade das 

ações a administração pública com o sistema legal, com o sistema jurídico", e de 

controle de mérito, que seria "aquele destinado a verificar a eficiência mesma da 

atuação do órgão controlado"43. E LUCIA VALLE FIGUEIREDO, de igual modo, pelo 

menos no tocante ao controle interno, admite a possibilidade de revogação do ato 

controlado, o que significa que lhe parece possível a integração de um juízo de 

conveniência e oportunidade por parte do órgão controlador44. No mesmo sentido é a 

compreensão da quase totalidade da doutrina45. 

                                                
41 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo brasileiro. 3 ed. Porto Alegre: Sulina, 1954, p. 
159. 
42 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. V. 2. Rio de 
Janeiro: Forense, 1969, p.101-102. 
43 DALLARI, Adílson Abreu. "Controle das empresas estatais". RDP nº 68, out./dez. 1983, p. 196-205, 
p. 198. 
44 Essa concepção está exposta na obra Controle da administração pública (São Paulo: RT, 1991, p. 21-
24), depois inserida no Curso de direito administrativo (8 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 360-361).  
45 Ver, a propósito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26 ed. São Paulo: Atlas, 
2013; MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 504; 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 470 e 
ss.; CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: 
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Quanto aos autores estrangeiros, acima referidos, que entendem que o controle 

envolveria também competências hierárquicas (com ampla revisibilidade do ato ou 

atividade do subalterno pelo superior), ao lado daquelas competências de verificação da 

legalidade (que alguns doutrinadores chamam tutela), insta destacar que o 

desenvolvimento dos processos de revisão de juridicidade da atuação administrativa 

surgiu muito antes da própria noção de controle, com o contencioso administrativo. 

Assim, o capítulo do controle naqueles países (França, Espanha, Itália, 

exemplificativamente) não trata de grandíssima parcela das atividades de revisão da 

atuação administrativa (e que no Brasil é tratada sob o rótulo de controle jurisdicional), 

concentrando-se sobretudo nas relações entre a administração central e as entidades 

descentralizadas (territórios, províncias, coletividades autônomas etc.) e nas relações 

jurídicas travadas no interior da administração central46. Em tais países, de modo geral, 

a compreensão da hierarquia é menos rígida e extensa do que no Brasil (trataremos 

deste assunto no tópico seguinte), de modo que existe, efetivamente, uma relação de 

controle entre órgãos integrantes da administração que se dá sob balizas exclusivamente 

jurídicas (tutela). Por contraste, o que não fosse tutela, nem contentieux administratif, 

seria ainda assim controle, diferenciando-se da tutela meramente pela maior extensão 

dos poderes do hierarca para contrapor-se à atuação dos seus subordinados, anulando e 

revendo os seus atos com toda a liberdade.  

  O sistema jurídico brasileiro, nunca é demais dizer, não é idêntico aos sistemas 

nacionais acima referidos. Primeiramente, porque a estrutura hierárquica da 

Administração Pública no Brasil compreende a administração direta e a indireta, 

inobstante posições doutrinárias em contrário47. Com efeito, nos artigos 14, §9º, 20, §1º, 

                                                                                                                                          
Lumen Juris, 2011, p. 866; ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Manual de direito administrativo. São 
Paulo: Malheiros, 2013, p. 716; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25 ed. 
Atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p. 610; NOHARA, Irene. Direto administrativo. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 
835; e JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10 ed. São Paulo: RT, 2014, p. 1204. 
46 Tal preferência é meramente didática, pois a revisão jurisdicional dos atos administrativos, que não é 
obviamente ausente nos países de que nos ocupamos, é tratada, dentro da topografia do direito 
administrativo, no capítulo do "contencioso administrativo" ou dos "meios de defesa do administrado 
perante a administração", que se desenvolveu muito antes da própria noção de controle. Laubadère, 
conforme visto acima, talvez tenha sido o primeiro doutrinador a enfeixar tais atividades também sob o 
rótulo do controle, embora, ao lado de tal acerto, cometesse, em nossa opinião, o equívoco de reunir na 
mesma categoria atividades nitidamente ligadas a fenômenos diversos, a saber, a hierarquia e a tutela. 
47 Celso Antônio Bandeira de Mello descreve o relacionamento entre a administração direta e as 
autarquias (administração indireta) como algo que se dá fora de uma relação hierárquica. Para o autor, o 
vínculo entre administração direta e administração indireta se dá sob o instituto da "tutela", que teria 
características próximas da noção de controle de que cogita o presente trabalho (ver, do autor: Natureza e 
regime jurídico das autarquias. São Paulo: RT, 1968, p. 104-105). Há, em nossa opinião, dois erros 
graves em tal concepção (a qual, aliás, é partilhada por quase a totalidade da doutrina): primeiro, seguindo 
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37, XI, §§7º e 8º, 38, 49, X, 102, I, “f”, 142, §3º, III, entre outros, a Constituição 

Federal distingue entre administração direta e administração indireta (ou autárquica, 

fundacional etc.), para fins específicos. Não o faz, contudo, no referido art. 84, II, o que 

permite concluir tratar-se, neste último dispositivo, de um poder hierárquico do chefe do 

executivo sobre todos os entes integrantes da Administração Pública, sejam eles entes 

orgânicos (administração direta) ou pessoas jurídicas de direito público ou direito 

privado (administração indireta), que pode, no entanto, ser restringido por força do 

princípio da legalidade (art. 37, caput), remanescendo, de qualquer modo, 

abstratamente, como potência, e concretamente, como uma competência exercitável 

plenamente na ausência de restrição legal expressa. Por tais razões, o que no exterior 

se diferencia entre hierarquia e tutela, no Brasil vem a ser rigorosamente o mesmo 

fenômeno, que a seu turno é diverso do fenômeno do controle. 

Segundo, porque seria absolutamente ilógico adotar um conceito de controle, no 

sentido de contraste de algo (ato ou atividade) em face das balizas jurídicas que o 

regem, para em seguida incluir entre tais balizas elementos extrajurídicos, notadamente 

o elemento volitivo (conveniência e oportunidade). Não se compara um fato (que é o ato 

praticado ou a atividade realizada) com uma vontade (que é elemento extrajurídico), 

pois esta só adquire substantividade jurídica quando exteriorizada em ato. Por isto é que 

qualquer definição de controle que aduza a competência para substituir a vontade do 

agente ou órgão controlando será uma antidefinição, absolutamente imprópria para 

descrever o fenômeno que tem a pretensão de conceituar. Oportunidade, conveniência, 

integração da vontade, destarte, não são e não pode ser cânones para servirem de 

contraste. Só esta razão já seria suficiente para afastar qualquer confusão entre controle, 

segundo o entendemos, e hierarquia. 

Terceiro, a importante discussão sobre o controle da eficiência da Administração 

Pública, que em regimes constitucionais anteriores ao atual poderia confundir-se com 

uma avaliação do mérito das atividades administrativas, passou a ser, sobretudo a partir 

da introdução do princípio da eficiência na Carta48, uma matéria exclusivamente 

jurídica. Assim, se antes de 1998 poder-se-ia compreender a eficiência como um 
                                                                                                                                          
formulações estrangeiras sem a devida aclimatação, coloca as relações administração direta-
administração indireta fora da incidência da hierarquia, o que, historicamente, não é da índole do sistema 
jurídico brasileiro; e segundo, e isto é decorrência do primeiro aspecto, supõe existente um fenômeno 
inexistente, que é o da tutela, atribuindo-lhe características que são pertinentes a outra figura, a saber, a 
atividade de controle na definição rigorosa adotada na presente Tese. Sobre tais aspectos, ver os capítulos 
2 e 3 desta Parte I. 
48 A Emenda Constitucional nº 37/1998 modificou o art. 37, inserindo a eficiência entre os princípios da 
Administração Pública.  
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aspecto relacionado ao mérito, depois de tal marco este posicionamento se tornou 

insustentável. Uma vez positivado o princípio da eficiência, instituiu-se, na lição de 

DINORÁ ADELAIDE MUSETTI GROTTI, "norma jurídica cogente para os Poderes Públicos 

e, portanto, capaz de invalidar os atos a ele contrários"49.   

Quarto, uma razão pragmática: a função administrativa é altamente relevante 

para coletividade, e os juízos de mérito (conveniência e oportunidade) envolvidos na 

prática de atos estatais devem ser praticados por agentes e órgãos públicos que possuam 

competência primária, sendo admissível, no máximo, a intervenção do hierarca, em 

casos específicos. A confusão dessas competências com competências de controle pode 

produzir, como tem sido infelizmente comum no Brasil, a multiplicação de instâncias de 

controle que na verdade funcionarão como verdadeiras administrações públicas de 

segundo grau, realizando, sob o pretexto de controlar, verdadeiras revisões integrais da 

ação administrativa. Isto, se pode ocasionalmente propiciar uma melhoria da qualidade 

da atuação administrativa, de regra tende a produzir resultados negativos, com a 

paralisação de obras públicas, intervenções indevidas na regulação de serviços públicos, 

revisão injustificada de escolhas discricionárias da Administração, prejuízos à execução 

de contratos administrativos, entre muitos outros exemplos. O controlador, a pretexto de 

controlar, converte-se em um segundo, terceiro, quarto, quinto administrador; e, como 

as instâncias de controle são várias, o que se tem não é o reforço do direito sobre a 

atividade da administração, mas, ao contrário, um concurso de vontades 

descompassadas, exprimidas por agentes incompetentes em mais de um sentido. O 

controle deve ser, por natureza, uma atividade recatada; por isso não pode e não deve 

ser assimilado à figura da hierarquia. 

Destaque-se que, com a definição estrita de controle ora sustentada, não se está a 

negar nem a existência, nem a utilidade de formas "mais agressivas" de revisão, que 

ingressem no mérito dos atos estatais e avaliem a oportunidade e conveniência das 

ações auditadas. A reapreciação do interesse público, na sua dimensão meta-jurídica, 

sempre será possível, dentro da hierarquia. O que a presente Tese defende é que tais 

fenômenos não podem ser assimilados a um conceito estrito de controle e pertencem, 

muito mais, ao capítulo da teoria da competência ou da hierarquia, matérias que jamais 

                                                
49 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. "Eficiência administrativa: alargamento da discricionariedade 
acompanhado do aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e responsabilização dos agentes 
públicos — um paradigma possível?" In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio; FERRAZ, Sergio; 
ROCHA, Silvio Luís Ferreira da; e SAAD, Amauri Feres (coords.). Direito Administrativo e Liberdade: 
Estudos em Homenagem a Lúcia Valle Figueiredo. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 273-309, p. 288. 
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foram tratadas em profundidade pela doutrina nacional50. É destas últimas que nos 

ocuparemos no capítulo seguinte. 

 

 

  

                                                
50 No Brasil, as melhores linhas sobre o tema foram escritas por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, no 
quatro primeiros capítulos do volume II dos Princípios (op. cit.). A única monografia nacional sobre o 
tema é a de Massami Uyeda (Da competência em matéria administrativa. São Paulo: Ícone, 1998), que 
constitui obra introdutória, não abordando, na sua integralidade e complexidade, a matéria. A doutrina 
portuguesa tem pelo menos dois estudos de relevo, o de Paulo Otero (Conceito e fundamento da 
hierarquia administrativa. Coimbra: Coimbra, 1992) e o de José Cândido de Pinho (Breve ensaio sobre a 
competência hierárquica. Coimbra: Almedina, 2000), que subsidiarão oportunamente o Capítulo 2 desta 
Parte I. 
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Capítulo 2 — Controle versus hierarquia 

 

2.1 Considerações gerais 

 

 A existência de relações de hierarquia, ou seja, relações nas quais um sujeito se 

coloca na condição de subordinado em relação a outro, cuja vontade deve ser obedecida 

pelo primeiro, antes de ser um fenômeno jurídico, é um fenômeno social51. A sociologia 

e a teoria da organização são as áreas do saber que, muito antes do Direito, se ocuparam 

do tema. O primeiro dos postulados teóricos aventados em tais ramos do saber 

relaciona-se com a questão seguinte: quais são as vantagens da hierarquia para a 

sociedade? Esta pergunta foi respondida ainda por CHARLES DARWIN, quando, 

                                                
51 Eduardo Soto Kloss faz um apanhado histórico e etimológico do termo hierarquia, que merece 
transcrição:  
"Si se revisa el origen del término, proniente del griego (hieros: Dios, divindad, lo sagrado, y archein: 
poder, gobierno, principado, autoridad, jefe), 'jerarquía' refiere a gobierno o principado sagrado: así es 
como aparece, tal vez por vez primera, un desarollo del tema ya en el primer tiempo del cristianismo, y 
respecto de los ángeles, con la obra del llamado el Pseudo Dionisio, Areopagita, acerca de la 'jerarquía 
celeste'. Santo Tomás recoge a Dionisio y recuerda que éste habla de jerarquía como 'orden, ciencia y 
acción' y expressamente el Angélico tomando pie de Aristóteles habla de 'jierarquía' diciendo que nos es 
otra cosa que 'sacer principatus', es decir, gobierno sagrado, que Dios tiene sobre todas las criaturas 
racionales capaces de participar de las cosas sagradas, esto es, referentes a Dios. Pero así como hay una 
jerarquía angélica también hay una humana, ya que la ideia ínsita en eltérmino es la de uma multitud 
ordenada bajo el gobierno de una autoridad, Y es aquí donde entra un segundo concepto en la idea de 
jerarquía, como es el de 'orden', pues no sería ordenada sino confusa esa multitud si no hubiese órdenes 
distintos y diversos. De allí que la jerarquía implica la noción de 'orden', en el cual hay grados, según 
prioridad/posteridad, preeminencia/subordinación, etc. , y en donde los elementos se integran o colocan 
según cierta conveniencia, proporción y armonía, dada por el principio que lo vertebra o estructura, 
guardando la debida o correcta relación. Y así como hay un orden serial, causal o final, lo también 
jerárquico. 
De gobierno divino, y ordenado, y en el que se distingue, por una parte, el que gobierna y, por otra, la 
multitud gobernada, y que podería decirse constituye la jerarquía universal, o gobierno universal (que 
implica el orden universal u orden del universo creado), pasa el término a jerarquías particulares como la 
del mundo angélico, y la de los hombre, ya que de distinto modo y distinto orden cada uno es gobernado 
por Dios y participa en Su gobierno. Y del gobierno humano pasará de la ordenación eclesiástica al 
régimen civil, en donde adquirirá carta de ciudadanía al organizarse el orden gubernativo (o 
administrativo) bajo el absolutismo ilustrado, con la configuración de las llamadas 'oficinas', en 
reemplazo de los tradicionales 'oficios'. Estas Oficinas (hoy vulgarmente, servicios públicos) se 
estructurarán bajo un orden jerárquico, en cuya cabeza se coloca al Jefe, que tendrá a su cargo dirigir la 
Oficina y a los empleados que realizan el trabajo bajo sus órdenes. Jerarquía, superior jerárquico, 
subordinación jerárquica, son hoy todos términos de cotidiano uso y entrados al lenguage ya común" 
(KLOSS, Eduardo Soto. Derecho administrativo. Temas fundamentales. 3 ed. Santiago: Abeledo Perrot, 
2012, p. 188-189).  
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observando certas tribos indígenas da América do Sul que tinham um padrão de 

organização sem qualquer hierarquia e condições de vida próximas das de povos pré-

históricos em pleno século XIX, conclui que a "perfeita igualdade dos indivíduos" 

daquelas tribos "deve ter por um longo tempo retardado a sua civilização"52. Esta 

hipótese resulta incomprovada, havendo estudos posteriores que a amparam e outros 

que a desmentem53. O segundo dos postulados tem a ver com a identificação de quem 

detém o real poder decisório nas relações hierárquicas. Neste particular, ao contrário do 

que se poderia intuitivamente cogitar, nem sempre o superior, na relação de hierarquia, 

detém de fato maior poder que o subalterno. Considerando que as estruturas 

hierárquicas dificilmente são neutras54, não é incomum que os subordinados apresentem 

aos seus superiores informações parciais, omitindo dados relevantes, de modo a impedir 

ou direcionar a decisão ou revisão por parte destes. Assim, seja devido ao fato de que os 

subalternos detém "maior conhecimento sobre as ações administrativas", seja em razão 

da "presunção compartilhada pelos superiores de que os subalternos sabem mais do que 

eles"55, seja, por último, em razão da vantagem da continuidade que de regra os 

subalternos têm sobre os dirigentes56, fato é que em uma multiplicidade de situações a 

atuação do hierarca será, de fato, impossível no tocante à revisão da atuação do 

subordinado, ou, ainda que possível, o resultado daquela ação será aquele "desejado" 

pelo subalterno, mediante a manipulação da vontade do superior.     

  A partir de tais eixos de discussões, verifica-se que as preocupações das 

disciplinas não jurídicas concentram-se na investigação do fluxo do poder no interior 

das organizações e da efetiva utilidade dos arranjos hierárquicos para a consecução 

das finalidades das instituições. Para o direito, de outro lado, tais investigações são 

objeto de interesse porque descrevem, como fato, o poder que o direito visa a limitar, e 

identificam os mecanismos mediante os quais as ações administrativas serão mais ou 

menos eficientes para o atingimento das finalidades a que se destinam, matéria essencial 
                                                
52 DARWIN, Charles. Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited 
during the voyage of H.M.S. Beagle round the world. New York: D. Appleton and Company, 1871, p. 
229. Tradução livre. 
53  ANDERSON, C.; BROWN, C.E. "The functions and dysfunctions of hierarchy," Research in 
Organizational Behavior (2010), doi:10.1016/j.riob.2010.08.002.  
54 HAMMOND, Thomas H.; THOMAS, Paul A. "The impossibility of a neutral hierarchy". Journal of 
Law, Economics, & Organization, Vol. 5, No. 1 (Spring, 1989), Oxford, Oxford University Press, pp. 
155-184. 
55  WALTER, Benjamin. "Internal control relations in administrative hierarquies." Administrative 
Science Quarterly, Vol. 11, No. 2 (Sep., 1966), pp. 179-206, p. 206. 
56	Cf.:	ALCAZAR, Mariano Baena del. "La descentralización en Francia. Algunos puntos de conexión 
con las autonomias españolas". Revista de Administración Pública, nº 100-102, janeiro-dezembro de 
1983, p. 1797-1838, p. 1802. 	
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para um sistema jurídico que, a exemplo do brasileiro (CF, art. 37, caput), consagra 

positivamente a eficiência como um dever do Estado. 

 As primeiras estruturas hierárquicas na Administração Pública conscientemente 

instituídas surgiram ainda no período do chamado Antigo Regime57. Com o surgimento 

do Estado de Direito, em substituição ao Estado de Polícia, tais estruturas hierárquicas 

foram mantidas, senão com o rigor prussiano, pelo menos com suficiente força para 

prosseguir como um fenômeno visível, disseminado e, por assim dizer, definidor da 

própria estrutura dos estados nacionais modernos.  

 Seja na administração direta, seja na administração indireta ou descentralizada, a 

regra geral, conforme ensina BÊNOIT, é que os agentes públicos estão sempre inseridos 

em uma situação de hierarquia58. Partindo-se do exame dos modos de imputação da 

vontade ao Estado, seguindo-se classificação proposta por OSWALDO ARANHA 

BANDEIRA DE MELLO entre órgãos unitários, colegiais e pessoas jurídicas59, importante 

destacar que, em nenhuma delas se pode excluir, a priori, o componente hierárquico. 

Mesmo no caso de órgão unitário (v.g., a procuradoria jurídica de pequeno município 

composta de um único procurador) não se pode excluir o liame hierárquico, que, no 

caso do exemplo dado, existirá em relação ao prefeito, o qual, na qualidade de chefe do 

poder executivo do município, possui a competência para “exercer a direção superior da 

Administração Pública” (em compreensão simétrica do art. 84, II, da Constituição 

Federal) naquela esfera. A única hipótese, verdadeiramente cerebrina, em que o agente 

público não seria colocado imediatamente em relação de hierarquia (como superior ou 

subordinado) seria a de uma estrutura administrativa absolutamente independente, ope 

constitutionis, e composta de uma única pessoa — coisa efetivamente raríssima ou 

mesmo impossível de se verificar na realidade. 

                                                
57 Talvez a experiência mais exitosa nesse sentido tenha sido a da burocracia do império prussiano, no 
século XVIII. Com efeito, sob o reinado de Frederico II, que, conforme relata Walter L. Dorn, "dirigiu 
sua burocracia no espírito do general que exige obediência acima da sabedoria", operou-se a completa 
centralização da Administração Pública naquele reino, ocupando-se o monarca, detentor da posição 
pinacular na estrutura do Estado, de praticamente todas as questões administrativas, das mais relevantes 
questões de Estado às banalidades do cotidiano (ver: DORN, Walter L. "The Prussian bureaucracy in the 
eighteenth century". Political Science Quarterly, Vol. 46, No. 3 (Sep., 1931), pp. 403-423, p. 415). 
Segundo Dorn: "To control his ministers, he [Frederico II] regularly corresponded with the presidents of 
the provincial chambers, and to assure himself of the veracity of the latter he often dealt with the 
individual members of the provincial chambers. By this continuous correspondence with officials and 
their subordinates, by controlling ministers through their subalterns and subordinates through their equals, 
the king tapped extaordinary channels of information to be discussed presently, acquainted  him with 
everything he seriously desired to know" (Op., cit., p. 423). 
58 BÉNOIT, Francis-Paul. Le droit administratif français. T. 2. Paris: Dalloz, 1968, p. 488. 
59 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo.  Vol. II. Op. 
cit., p. 93 e ss. 
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 A hierarquia vem a ser, pois, um “modelo de organização vertical da 

Administração Pública, através do qual se estabelece um vínculo jurídico entre uma 

pluralidade de órgãos da mesma pessoa coletiva, conferindo-se a um deles competência 

para dispor da vontade decisória de todos os restantes órgãos, os quais se encontram 

adstritos a um dever legal de obediência”60,. Como ensina ALCIDES CRUZ: 

 

O grau hierárquico e o princípio da hierarquia administrativa 
constituem atributo inseparável. Entende-se por hierarquia a 
subordinação em que o funcionário inferior se acha para com o 
superior, que deste modo pode exercer a mais ampla autoridade no 
sentido de reformar, suspender e anular qualquer ato não contratual 
praticado pelo funcionário subordinado. Sem a observância do 
princípio hierárquico, seria impossível a organização da autoridade. 
Resultam, então, verdadeiras relações de subordinação entre os 
funcionários administrativos, encadeando na mesma dependência toda 
uma série de funções, gradativamente, até chegar a uma suprema 
unidade superior, que é o chefe de Estado61. 

 

Revela-se como relação jurídica que liga superior e subordinado, possuindo, 

conforme se verificará em seguida, conteúdo amplo. Na competência hierárquica, como 

ressalta OSWALDO ARANHA, estão incluídos todos os "poderes de controle, de vigilância 

e tutela"62, o que implica em afirmar ser a hierarquia uma modalidade de intervenção 

muito mais abrangente e profunda do que a atividade de controle, conceituada segundo 

a presente Tese. 

Esquematicamente, podemos compreender como inerentes à hierarquia, segundo 

as concepções doutrinárias tradicionais, as competências (i) de direção; (ii) de revisão; 

(iii) de disposição sobre as competências do subalterno (substituição, modificação, 

delegação e avocação); e (iv) disciplinares.  

 Por competências de direção enfeixamos aquilo que OTTO MAYER denomina 

ordem hierárquica. Esta ordem hierárquica é concebida pelo autor como uma relação 

especial de sujeição: a obrigação de servir que marca todo e qualquer agente público 

obedece, de um lado, às regras de direito gerais e abstratas, e, de outro, às 

determinações provenientes do superior hierárquico, em geral mediante a expedição de 

atos administrativos 63 . A "instrução", desta forma, poderá veicular uma ordem 

                                                
60  OTERO, Paulo. Conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Op. cit., p. 76-77. 
61 CRUZ, Alcides. Direito administrativo brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1914, p. 81. 
62 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo.  Vol. II. Op. 
cit., p. 135. 
63 MAYER, Otto. Droit administratif allemand. T. 4. Paris: V. Giard & E. Brière, 1906, p. 67. 
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individual ou ainda uma regra geral, como uma prescrição de serviço (Dienstvorschrift) 

ou uma ordem de administração (Verwaltungsverordnung), entre outras64.  

 Compreende o poder de direção a competência do superior de ditar aos 

subordinados ordens precisas ou diretrizes gerais, verbais ou por escrito. Como ensina 

BÊNOIT, as primeiras constituem "mandamentos imperativos endereçados pelo superior 

ao inferior com relação a um ato ou operação", ao passo que as segundas "têm por 

objetivo seja fazer conhecer aos subalternos a visão do superior sobre a maneira de 

compreender e de aplicar uma lei ou regulamento dados, seja para lhes indicar a atitude 

a tomar, ou a atitude aconselhada, em face de determinada situação de fato"65. Tais atos 

normalmente se apresentam sob a forma escrita, às vezes mesmo publicados no diário 

oficial ou equivalente. 

 Durante algum tempo se colocou, entre a doutrina francesa, o debate sobre a 

natureza das instruções de serviço. Havia autores que propunham classificar tais atos, 

que de regra não possuíam efeitos externos ao aparato administrativo e muitas vezes 

nem sequer previam consequências (sanções) para o seu descumprimento por parte dos 

funcionários públicos a eles submetidos, como atos materiais, sem significação jurídica.  

BÊNOIT destaca a improcedência desse raciocínio, na medida em que o regime 

hierárquico supõe, como sua própria razão de ser, a obediência do subalterno às ordens 

do superior; a não ser assim, não se trataria, propriamente, de hierarquia.  

 A única ressalva a tal dever de obediência consiste nas ordens manifestamente 

ilegais. Não se trata, aqui, de transformar o subalterno em juiz da legalidade da ação 

administrativa, porque isto significaria um sério embaraço à eficácia desta. As ordens 

vindas do superior hierárquico que não merecem acatamento da parte do subalterno são 

aquelas que sejam inquestionavelmente ilegais e cuja execução possa resultar, p. ex., na 

prática de ilícito penal por parte do agente público subalterno ou de grave ofensa ao 

patrimônio, público ou privado, ou ao interesse público66. Outro limite à ordem 

hierárquica tem a ver com a vida privada do servidor público, que, apesar de não se 

indiferente ao serviço, "não pode ser objeto de uma ordem67". Por último, deve-se 

mencionar, como excludente do dever de obediência, na relação hierárquica, as escusas 

de consciência (v.g., o médico católico que se recusa a cumprir a ordem de realizar um 

aborto nas hipóteses legalmente admitidas); em tais casos, desde que se trate de uma 
                                                
64 MAYER, Otto. Droit administratif allemand. T. 4.. Op. cit., p. 68. 
65 BÉNOIT, Francis-Paul. Le droit administratif français. Op. cit., p. 489-490. 
66	BÉNOIT, Francis-Paul. Le droit administratif français. Op. cit., p. 494.	
67	MAYER, Otto. Droit administratif allemand. T. 4.. Op. cit., p. 70.	
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razão suficientemente forte, que cause sofrimento moral intenso ao agente subalterno, 

então a desobediência, a nosso ver, estará justificada.  

 Outro aspecto a se analisar nas instruções de serviços relaciona-se à ordem de 

refazer. BÊNOIT ensina que, no tocante às ações materiais, a ordem de refazer apresenta-

se como manifestação direta e legítima do poder de direção, que possui o superior. 

Assim, considerando que um ato material foi mal feito, pode e deve o superior instruir o 

inferior a refazê-lo. A questão se complica quando se tratar de atos jurídicos praticados 

pelo subalterno; nesse caso, a limitação ao refazimento se encontra na própria ordem 

jurídica: se o ato jurídico já exauriu os seus efeitos (v.g. o gozo de férias por servidor), 

ou criou direitos subjetivos em benefício de terceiros (v.g., a expedição de uma licença 

de construir ou um contrato administrativo), o superior hierárquico não pode determinar 

o seu refazimento. Mais ainda: se o ato praticado pelo subalterno for um ato vinculado, 

o seu refazimento (assim como, mutatis mutandis, a sua revogação) será simplesmente 

uma impossibilidade, já que o ato para cuja prática concorreram todos os requisitos, 

formais e materiais, não pode ser refeito (falta, aqui, a nosso ver, causa para a ordem de 

refazer). O superior não pode determinar ao subalterno fazer ou refazer aquilo que este 

não possa fazer legalmente.  

 O caráter normativo das instruções de serviço é inegável no Brasil, haja vista 

que o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei Federal nº 8.112, de 11.12.1990), 

determina ser dever dos servidores públicos "cumprir as ordens superiores, exceto 

quando manifestamente ilegais" (art. 116, inc. IV). 

 Quanto às competências de revisão, trata-se de um dos aspectos inerentes à 

relação hierárquica, pois em razão de o hierarca ser, no dizer de CINO VITTA, o 

“guardião da legalidade na Administração Pública, segue-se que ele tem o dever de 

anular todos os atos praticados pelo subalterno em desacordo com a lei” 68. Segundo 

PAULO OTERO, as competências de revisão compreendem a “faculdade conjunta” de: (i) 

“fiscalizar o cumprimento da legalidade em geral, a conveniência e a oportunidade da 

atividade desenvolvida pelos subalternos”; (ii) “verificar a obediência e o cumprimento 

perfeito dos comandos hierárquicos por parte dos serviços e órgãos independentes”; e 

(iii) “conhecer na globalidade os fatos respeitantes ao funcionamento dos serviços 

                                                
68 Cf. VITTA, Cino. Diritto amministrativo. Vol. I. Torino: Unione Tipográfico – Editrice Torinense, 
1937, p. 160. No mesmo sentido: VIRGA, Pietro. Diritto Amministrativo. Vol. 1. 5 ed. Milão: Giuffrè, 
1999, p. 42; e ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Vol. 1. 3 ed. Tradução para o 
espanhol de Buenaventura Pelissé Prats. Barcelona: Bosch, 1970, p. 109-110.  
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colocados sob a sua direção e o comportamento dos seus subordinados” 69 . 

Compreendem também o que o autor português chama poder de supervisão, que 

consiste na faculdade de o superior hierárquico revogar, modificar ou suspender, total 

ou parcialmente, os atos praticados pelos subalternos”70, e tem na faculdade de 

revogação dos atos do subalterno o seu elemento característico essencial. Pode, a 

revogação, realizada pelo superior no exercício das competências hierárquicas de 

supervisão, consistir (a) da emissão de um ato cujo objetivo seja fazer cessar os efeitos 

de outro ato, praticado pelo subalterno (revogação simples) ou (b) da emissão de um 

novo ato pelo hierarca cujo conteúdo seja incompatível com o ato anteriormente 

praticado pelo subalterno sobre a mesma matéria (revogação substitutiva). Como 

ressalta PAULO OTERO, em qualquer das formas de revogação, "o poder de supervisão 

assegura ao superior hierárquico a disponibilidade dos efeitos dos atos do subalterno"71.   

 Quanto às competências hierárquicas que tenham por objeto a disposição sobre 

as competências do subalterno, admite-se, tradicionalmente, possa o superior 

hierárquico modificá-las de variadas formas. Concede-se, de início, que as 

competências dos agentes públicos sejam, em um Estado de Direito, definidas em lei72.  

Assim, o agente público, superior ou subalterno na escala hierárquica, ficaria cingido 

exclusivamente às atribuições dadas pela legislação de regência do órgão. Ocorre, no 

entanto, que, muitas vezes, por razões de conveniência ou oportunidade, ou mesmo para 

atender a um interesse público concreto em dada situação fática, permite-se que o 

superior hierárquico, por ato seu, possa diretamente atingir o plexo de atribuições do 

subalterno, aumentando-o ou o reduzindo, conforme as necessidades do serviço público. 

A substituição, primeira dessas figuras modificativas, significa a designação, pelo 

superior hierárquico, de um servidor para exercer certas funções, tarefas ou atividades 

antes exercidas, ou que seriam exercidas, por outro73. Um exemplo ilustrativo da figura 

é a substituição determinada pelo procurador geral de município, de um procurador que 

deveria atuar, segundo as regras de distribuição do serviço, em uma determinada causa 

(v.g., um processo judicial de desapropriação), por outro, considerado mais apto (no 

mesmo exemplo, é óbvio que um procurador com pós-graduação ou larga experiência 
                                                
69 OTERO, Paulo. Conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Op. cit., p. 136. 
70 OTERO, Paulo. Conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Op. cit., p. 136. 
71 OTERO, Paulo. Conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Op. cit., p. 138. 
72 Cf. o art. 37, I e II, da Constituição Federal.  
73 Bênoit designa por substituição também o fenômeno da avocação (ver Le droit administratif français. 
Op. cit., p. 498), o qual trataremos como uma figura diversa, por entendermos que esta apresenta 
peculiaridades em relação às demais figuras ora tratadas como integrantes dos poderes de disposição das 
competências do subalterno pelo superior hierárquico.  
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em direito público poderia desempenhar com maior desenvoltura os serviços de 

advocacia pública, do que um procurador recém-formado ou especializado em direito 

financeiro). A substituição pode dar-se também, sabendo-se que no Brasil as hipóteses 

de demissão de servidor efetivo por insuficiência de desempenho ou ineficiência são 

raras e dificilmente implementáveis, nos casos em que o hierarca avaliar que um 

servidor é mais eficiente que outro de modo global ou relativamente a certas atividades, 

tarefas ou funções74.    

 Os poderes de modificação de competências devem ser compreendidos como 

aqueles que o hierarca pode exercitar dentro do quadro de atribuições traçado pela lei 

para cada cargo ou carreira. Assim é que um servidor, por exemplo, de um órgão de 

saúde, pode, por designação do superior hierárquico, passar a exercer atribuições 

administrativas diversas daquelas inicialmente previstas para o cargo, como componente 

de uma comissão de licitação ou membro de comissão de sindicância instaurada para a 

apuração de determinado fato.  

  Quando à figura da delegação de competência, esta encontra, no Brasil, 

disciplina normativa exaustiva. O Decreto-Lei nº 200, de 25.02.1967, já consignava, no 

fervor tecnocrático que o gerou, que a delegação de competência deveria ser utilizada 

"como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar 

maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas 
                                                
74 Reconhece-se que o instituto do estágio probatório, previsto no art. 41 da Constituição, com a redação 
que lhe deu a Emenda Constitucional nº 19/1988, permite uma avaliação de desempenho que, no limite, 
importará na exoneração do agente público ineficiente. No entanto, na prática, mesmo a demissão por 
desempenho em estágio probatório é algo difícil de ocorrer no sistema jurídico brasileiro. Isto se deve, de 
um lado, à tendência jurisprudencial de privilegiar o servidor em situações litigiosas, e, de outro, ao 
próprio desinteresse das administrações públicas na implementação de mecanismos de aferição de 
desempenho e premiação por mérito. Diogo de Figueiredo Moreira Neto é dos poucos doutrinadores a se 
levantar contra o "espírito paternalista" que desponta em alguns dispositivos da Constituição Federal, 
conforme se verifica do seguinte excerto, em que comenta os efeitos da Emenda Constituição nº 19/1998 
sobre os privilégios concedidos originalmente pelo Constituinte de 1988 a servidores:  
"A Constituição de 1988, no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, atribuiu a 
estabilidade a servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da 
Administração direta, autárquica e das fundações públicas, que contassem pelo menos cinco anos de 
exercício continuado, independentemente do requisito da efetividade.  
Como benefício constitucional, essa estabilidade, outorgada sem satisfação dos requisitos regulares 
exigidos para quaisquer outros servidores públicos, deverá ser sempre interpretada restritivamente, como 
no caso do requisito de exercício continuado, que deve ser entendido como o prestado à mesma entidade 
pública que deverá suportar os ônus decorrentes da estabilidade extraordinária. 
A exceção, sempre criticável, pois essas práticas de paternalismo depõem contra o espírito público dos 
constituintes que o aprovaram, por serem imorais e contradizerem, afinal, os princípios da impessoalidade 
e do mérito que eles acolheram, tão dignificantemente, no texto permanente (CF, art. 37, II), foi 
parcialmente corrigida pela Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998, que reduziu os efeitos 
dessa estabilidade (art. 33, dessa Emenda) para os fins de preceder a exoneração dessa categoria 
beneficiada antes da aplicação da exoneração excepcional, já referida, por excesso de despesas com 
pessoal ativo e inativo aos servidores públicos estáveis, acima referida (CF, art. 169, § 3.º, II)" (Curso de 
Direito Administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 429).  
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ou problemas a atender" (art. 11), facultando ao presidente de república, aos ministros 

de estado, e às autoridades administrativas em geral, "delegar competência para a 

prática de atos administrativos" (art. 12).  A Lei Federal nº 9.784, de 29.01.1999, lei 

nacional de processo administrativo e portanto de aplicação direta a todas as 

administrações públicas, de todos os entes federativos75, traz, em seus arts. 11 a 17, todo 

um capítulo sobre o tema. Como ensinam os professores SERGIO FERRAZ e ADÍLSON 

ABREU DALLARI, a partir da disciplina normativa contida no referido diploma, a 

delegação se dará sempre de forma parcial, não se podendo transferir todas as 

atribuições do hierarca; expressa, ou seja, devem ser explicitados no ato de delegação a 

finalidade, a matéria e delimitados os atos que podem ser praticados pelo delegatário; 

precária, pois poderá ser revogada a qualquer momento; e pública, porquanto o ato de 

delegação deverá seguir as formalidades de publicação oficial próprios para garantir a 

eficácia interna ou externa corporis, conforme o caso. A propósito da figura, cumpre 

transcrever as advertências dos referidos Mestres, inobstante tratem da delegação do 

ângulo do processo administrativo: 

 
A delegação de competência pode abranger, inclusive, a edição de 
atos decisórios (no primeiro grau). Mas não basta o interesse da 
Administração para que isso ocorra. Imperativo, ainda, será que: 

(a) Da delegação não resulte laceração, mínima que seja, aos 
princípios e critérios do art. 2º e seu parágrafo único da Lei 
9.784/1999. 

(b) Da delegação não resulte qualquer degradação, mínima que seja, 
dos direitos dos interessados e dos deveres da Administração-juiz. 

(c) Da delegação não resulte a atribuição de competência a agente 
impedido ou suspeito. 

                                                
75 O fundamento jurídico para que se tenha a Lei nº 9.784/1999 por lei nacional é o art. 22, I, que atribui à 
União competência privativa para legislar sobre direito "processual". Aqui, valemo-nos da segura lição de 
SÉRGIO FERRAZ e ADÍLSON ABREU DALLARI, para quem: “Leis (em sentido amplo), atos administrativos 
e sentenças são normas jurídicas, fruto, para sua criação, de um processo. Essa máxima aplica-se a todos 
os Poderes e funções do Estado. O que equivale a dizer: todas as normas jurídicas emanam de um 
processo estatal, conceito genérico, que compreende as espécies processo legislativo, processo 
jurisdicional e processo administrativo. Impende enfatizar: o precitado art. 22, I, da CF, ao contrário do 
que se contém em outras disposições do Texto Maior (v.g., art. 5, LV; art. 37, XXI; art. 41 §1º, II; art. 
247, parágrafo único), não qualificou o processo a que se refere. Ou seja: não houve limitação 
competencial à privatividade conferida à União para legislar sobre processo. Com o quê, por óbvio, aqui 
também se albergou o processo administrativo. Assim, se verdade é que, na província do direito material 
administrativo, a competência legislativa, por decorrência dos princípios federativo e republicano, se 
distribui ilimitadamente pelas pessoas jurídicas de capacidade política, identicamente não se deu com a 
produção normativa atinente ao processo (inclusive administrativo): no ponto, a Constituição optou por 
um regime uniforme, por fatal emanação da consagração da ideia de devido processo legal” (Processo 
administrativo. 3 ed. revista e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 36-37). 
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(d) A delegação tenha sido, ademais de todo o exposto, decorrente de 
imperativos de conveniência técnica, social, econômica, jurídica ou 
territorial. É dizer: a delegação há de surgir como a técnica capaz de 
ensejar melhor e/ou mais célere (ou cômoda para o administrado: daí a 
consideração da territorialidade do art. 12 da lei em questão) 
dirimência do processo. 

(e) A delegação não envolva matérias indelegáveis (art. 13 da Lei 
9.784/1999), emane da autoridade originariamente competente e tenha 
por destinatário autoridade que não esteja legalmente vedada de 
exercê-la76. 

   

 De se destacar, ainda, que o direito positivo brasileiro (art. 13 da Lei nº 

9.784/1999) veda a delegação de competências atinentes (i) à edição de atos de caráter 

normativo; (ii) à decisão de recursos administrativos; e (iii) às matérias de competência 

exclusiva do órgão ou autoridade. 

  Quanto à avocação de competências pelo hierarca, esta se conceitua pela 

atração, por parte do superior hierárquico, de competências assinaladas pelo direito ao 

subalterno. Para SERGIO FERRAZ e ADÍLSON ABREU DALLARI, a avocação tem 

cabimento apenas quando (i) inexistam na instância que seria normalmente a 

competente agentes administrativos sem impedimento para decidir; (ii) por qualquer 

razão, a instância ordinária não esteja funcionando ou se encontre impossibilitada de 

processar a matéria no tempo razoável que costumava observar; e (iii) já exista, sobre a 

matéria em análise, jurisprudência firmada pela instância superior.  

 De se destacar que as figuras da substituição, modificação, delegação e 

avocação, acima abordadas, terão o seu cabimento dependente das características que o 

direito positivo atribuir a cada cargo ou função. Para que tais características sejam 

compreendidas apropriadamente, importa analisar, ainda que esquematicamente, quais 

as composturas competenciais possíveis. É em meio a tais estruturas arquetípicas que os 

aspectos analisados da relação hierárquica irão se manifestar. 

 A competência chamada própria é aquela que é outorgada por lei ou 

regulamento (normalmente por lei, destaque-se) ao agente público como sua, 

compreensiva do cargo ou função que ocupa. Desdobra-se nas modalidades exclusiva, 

reservada e separada. 

 Competência exclusiva é o plexo de atribuições assinalado por lei ou 

regulamento a um agente público e somente ele. Titular de competência exclusiva, o 

agente público subalterno "passaria a ser o único a exercer a competência em matérias 
                                                
76 FERRAZ, Sergio; DALLARI, Adílson Abreu. Processo administrativo. Op. cit., p. 173-174. 
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concretas , sem que na ordem jurídica ninguém mais, nem mesmo o órgão dirigente 

máximo, pudesse controlá-la. Ele, o subalterno, seria dono e senhor de uma 

competência absolutamente excludente, cujo exercício concreto só os tribunais 

poderiam sindicar"77. Apesar de um conceito genérico de competência exclusiva 

predicar as características que se vem de pontuar, falar de competência exclusiva, dentro 

de uma estrutura hierárquica, nunca pode significar uma competência absoluta. Em 

primeiro lugar porque no "plano da normalidade axiomática e no jogo de influência que 

resulta do eixo hierárquico, a mera qualidade de chefe daria a possibilidade de entrar na 

esfera de poderes de quem está sob a sua influência direta". Em segundo lugar porque 

"não há, nem pode haver, situações que coloquem o inferior hierárquico numa posição 

irrepreensível de poder, isto é, numa virtude decisora de tal grandeza que nunca os seus 

atos pudessem ser sindicados na ordem administrativa. É bom de ver que mesmo num 

recurso hierárquico facultativo sempre se descortina alguma maneira de censura levada 

a cabo pelo superior. E isso já basta para amenizar a extensão da ideia-dogma 

mencionada78". 

 Competência reservada é aquela em que, inobstante superior e subalterno 

tenham em princípio as mesmas competências de modo global, algumas competências 

do subalterno são definitivas, imodificáveis na via administrativa e prontamente 

atacáveis no contencioso judicial. Assim, embora tenham competências quase que 

coincidentes, superior e subalterno, diz-se competência reservada porque parcela da 

competência deste subtrai-se ao amplo poder revisional do superior.  

 Competência separada verifica-se quando o subalterno é, por lei, competente 

para praticar atos administrativos, que podem ser executórios mas não são definitivos, 

pois deles cabe recurso hierárquico necessário. 

 A competência pode ainda ser concorrente, que será "aquela em que tanto o 

superior como o inferior hierárquico detêm igual competência decisória sobre as 

mesmas matérias79". Sendo comum entre dois ou mais agentes, pode ser instituída de 

forma expressa, dizendo a lei com todas as letras que ambos os agentes podem dispor 

sobre a mesma matéria, ou de forma implícita, o que sucede quando, verbi gratia, "a lei, 

mesmo que não diga que o superior hierárquico tem competência para certa matéria 

(enquanto a dá ao inferior), ao menos lhe permite proceder à avocação do procedimento 

                                                
77 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 17. 
78 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 17-18. 
79 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 65. 
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para o decidir ele próprio"80, ou ainda quando a lei permita ao superior substituir-se ao 

subalterno em determinadas circunstâncias. "Num e noutro caso, a lei está a dizer que a 

competência não é exclusiva do subalterno, mas concorrente entre si e seu chefe"81.  

 Fala-se, também, em competência conjunta, que implica a "reunião necessária 

de duas ou mais vontades de órgãos distintos para formarem a resolução de um caso"82, 

culminando, de regra, na prática de um ato único, ato complexo, ato união ou ato 

conjunto, conforme a terminologia que se queira utilizar. Igualmente, mencionem-se as 

competências ditas acumuladas, que referem-se a situações em que o mesmo agente, 

transitoriamente, detém a titularidade de dois órgãos com competências concorrentes ou 

simultâneas83.  

 Por último, embora não sejam tradicionalmente referidas pela doutrina neste 

capítulo do direito administrativo, cumpre fazer referência a três modalidades 

competenciais, encontradas no direito constitucional brasileiro 84 , a saber, as 

competências suplementar, subsidiária e residual. Competência suplementar consiste 

da competência outorgada por lei a um órgão para dispor sobre determinada matéria de 

modo complementar a outro órgão, que terá precedência na "criação da utilidade 

pública" em relação à matéria sobre a qual lhe caiba atuar. A competência suplementar é 

encontrada, por exemplo, no art. 24, §2º, da Constituição Federal, que disciplina as 

competências legislativas concorrentes dos entes federativos ("A competência da União 

para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados"). 

A competência subsidiária pressupõe também uma precedência do campo competencial 

do órgão que detenha a competência principal; a competência subsidiária somente estará 

autorizada a incidir sobre as lacunas da primeira. Quanto à competência residual, esta 

existe de forma dependente de competências assinaladas a outro órgão (ou órgãos); o 

seu campo de incidência será aquele que exclua as competências dos primeiros, de 

modo que a definição da competência de um será obtida a partir da exclusão da 

competência assinalada ao outro85. 

                                                
80 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 65. 
81 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 65. 
82 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 79. 
83 PINHO, José Cândido de. Breve ensaio sobre a competência hierárquica. Op. cit., p. 93-94. 
84 Embora a tipologia de competências da Constituição de 1988, ora mencionada, refira-se sobretudo à 
divisão de competências legislativas entre os entes federativos, nada impede que esta mesma estrutura de 
competências seja deferida pela lei a órgãos e agentes públicos, no interior das administrações públicas. 
Portanto, não se está aqui a analisar tais competências sob o prisma jurídico-positivo, mas sob uma 
perspectiva inconfundivelmente teorética.   
85 Exemplo de competência residual é a que se encontra nos serviços públicos de transporte no Estado de 
São Paulo: enquanto a regulação e fiscalização do transporte urbano metropolitano de passageiros nas 
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 Entende OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO, mesmo não adotando uma 

classificação das competências idêntica à que acima se esboçou, que a relação 

hierárquica se dá, em princípio, quando houver competências concorrentes entre 

subalterno e superior. Parte ele de um modelo de administração pública hierárquica em 

forma de cubo: consistirá ela de círculos concêntricos, um superior ao outro, que darão a 

nota e a posição de revisibilidade dos atos de subalternos e superiores. Para que haja 

hierarquia, note-se, essa estrutura cúbica deverá ser composta por ao menos dois 

círculos. Nela, "[s]alvo dispositivo expresso em contrário, todos os poderes da 

hierarquia", destaca o autor, "competem, em princípio, ao superior sobre o inferior, 

exercido ex officio ou mediante recurso, independentemente de disposição legal, ou 

conferimento expresso"86. As exceções a tal regra seriam as seguintes: 

 
Contudo, há exceções. Então, deixa de ter [o superior] esses poderes. 
Tal ocorre quando: a) dispositivo legal, dando competência específica 
ao inferior, em certa matéria, expressamente, exclui a 
responsabilidade do superior pela sua emanação; b) dispositivo legal 
impede recurso da decisão do inferior ao superior, considerada 
definitiva, relativa a determinada questão, ou entrega a apreciação de 
recurso de alguns dos atos de sua competência  a outro órgão 
administrativo fora da hierarquia; c) dispositivo legal nega ao 
superior, expressamente, competência para exercer competência dada 
ao inferior em assunto específico87.      

 

 Não concordamos inteiramente com a posição de OSWALDO ARANHA, pois a 

nota distintiva da hierarquia não é a existência de uma "estrutura cubular", em que o 

hierarca teria exatamente os mesmos poderes do subalterno. De regra, o hierarca possui 

mais poder do que o subalterno e pode condicionar o comportamento deste sem ter as 

mesmas competências. A estrutura hierárquica é piramidal, não cubular. Um caso 

bastante ilustrativo do que se vem de dizer é o caso de subalterno que tenha 

                                                                                                                                          
cinco regiões metropolitanas — de São Paulo (RMSP), da Baixada Santista (RMBS), de Campinas 
(RMC), Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) e a Região Metropolitana 
de Sorocaba (RMS) — foram alocadas entre as competências da Secretaria de Transportes Metropolitanos 
- STM, a regulação e fiscalização de todos os demais serviços, como as concessões de rodovias e as 
outorgas de transporte coletivo intermunicipal, foram incluídas entre as competências da ARTESP - 
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, nos termos 
do art.  1º, §1º, da Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 914, de 14.01.2002 ("Não se incluem na 
área de atuação da ARTESP as atividades legalmente atribuídas à Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos"). 
86 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo.  Vol. II. Op. 
cit., p. 135.	
87 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo.  Vol. II. Op. 
cit., p. 135. 
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competência exclusiva para a prática de determinado ato. Para a "concepção cubular", 

não haveria aí hierarquia, porque o hierarca não poderia praticar o ato em nome do 

subalterno, avocando a competência, ou ainda mediante substituição. Tal concepção é 

inadequada porque passa ao largo dos demais aspectos da relação hierárquica, entre os 

quais está o poder do superior de expedir instruções de serviço de observância 

obrigatória por parte do inferior, o poder de expedir regulamentos e demais atos para a 

execução de lei fixando o entendimento que deve ser seguido em todos os graus da 

administração pública, e o poder disciplinar, abaixo descrito, que permite, inclusive, o 

sancionamento do agente, até com a demissão (em caso de "insubordinação grave em 

serviço"88). Aqui, embora sem ter os mesmos poderes (ou competências) que o 

subalterno, o superior, por força da relação hierarquia, dispõe de variados poderes para 

condicionar o comportamento do primeiro e sancioná-lo disciplinarmente em caso de 

desobediência ou atuação fora dos cânones queridos. O hierarca, verdadeiramente, 

nunca terá as mesmas competências do subalterno; de regra, haverá mesmo uma 

diferença objetiva no rol de competências de um e outro, pois as do hierarca serão mais 

amplas, e uma diferença qualitativa, pois o hierarca, per definitionem, detém mais poder 

de jure que o subalterno.       

 O poder disciplinar é inerente à relação de hierarquia. Como ressalta MAURICE 

HAURIOU, o poder disciplinar tem por objeto "a repressão dos efeitos da conduta dos 

funcionários, seja no exercício de sua função, seja mesmo em sua vida privada"8990. 

Otto Mayer compreende as sanções disciplinares como assimiláveis às poenae 

medicinales do direito canônico, mas ressalta, não sem humor, que, se a melhora do 

doente (servidor) não for possível pela ministração do remédio prescrito (advertência, 

censura, suspensão), não restará outra alternativa ao superior hierárquico que não 

eliminar do serviço o "membro gangrenado"91. Não nos alongaremos quanto a este 

aspecto, bastando referir que, embora seja o hierarca competente para a aplicação das 

sanções disciplinares, o atual desenvolvimento do Estado de Direito não pode conceber 

que tal sancionamento se dê sem o devido processo legal e sem a garantia do direito ao 

                                                
88 Cf. art. 132, VI, da Lei nº 8.112/1990.	
89 HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public. 12 ed. (reimpressão). Paris: 
Dalloz, 2002 (original 1933), p. 745-746.  
90 No plano federal, a Lei nº 8112/1990 contém uma série de preceitos de observância obrigatória pelos 
servidores na sua vida pessoal, tais como: manter conduta compatível com a moralidade administrativa 
(art. 116, IX), participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário (art. 117, X), 
praticar usura sob qualquer de suas formas (art. 117, XIV) etc. 
91 MAYER, Otto. Droit administratif allemand. T. 4.. Op. cit., p. 88. 
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contraditório e à ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. Assim, antes da 

aplicação de sanções ao subalterno, o hierarca é obrigado a instaurar o competente 

processo administrativo (sindicância ou processo administrativo disciplinar, na prática 

brasileira92). 

 Feito este breve apanhado conceitual sobre a figura da hierarquia, necessário em 

razão de esta ser a figura mais comumente confundida com a atividade de controle, 

cumpre destacar, para além das referências ao direito positivo brasileiro já realizadas 

neste tópico, consideradas necessárias para ilustrar com as cores locais os aspectos 

tratados, os fundamentos constitucionais e o alcance da hierarquia no direito 

constitucional brasileiro. É disto que nos ocuparemos no tópico seguinte.  

 

2.2 Hierarquia no Brasil: fundamento constitucional e abrangência 

 

 A hierarquia, como visto, funciona como um elemento aglutinador, 

uniformizante, espraiando-se por todos os confins da atividade administrativa, que deve 

ter — juridicamente e também sob o ângulo da ciência da administração — senão um 

único núcleo irradiador de valores e movimento, pelo menos algumas estruturas, 

coordenadas entre si, que se encarreguem da tarefa. Trata-se da concretização, no plano 

do direito administrativo, do princípio da unidade, de que fala, com certo saudosismo, 

JORDANA DE POZAS93. Pois é o princípio da unidade, desconhecido entre nós, atua 

                                                
92 Na sistemática do Estatuto dos Servidores Federais (Lei nº 8112/1990), que serve de modelo informal 
às demais administrações públicas, prevê-se a sindicância, que de regra tem por objetivo a verificação 
quanto à existência do ilícito, e o processo administrativo disciplinar, que desdobra-se nas fases de 
instauração, inquérito administrativo e julgamento (arts. 143 a 173), e tem por objetivo a 
responsabilização do agente.			
93 Este autor, em precioso estudo, denominado "El princípio de unidad y sus consecuencias políticas y 
administrativas" (Revista de Estudios Políticos, nº 3-4, julho-dezembro/1941, pp. 621-640), remonta a 
história do princípio da unidade, que teve importância capital na unificação espanhola, desde o século 
XV até o regime da II república na década de 1930 (em que governou a Falange Espanhola). Segundo 
relata Jordana de Pozas, o princípio da unidade, entendido como um mandamento de perfeita unidade do 
Estado espanhol, promovida pela eliminação das diferenças entre as comunidades e províncias altamente 
heterogêneas que o compunham, seria cumprido mediante uma inflexível centralização administrativa, 
um corpo legislativo único e adoção do espanhol como língua nacional. Naturalmente que, no caso 
espanhol, este princípio também foi utilizado como um mote dos partidos fascistas que se sucederam no 
poder, até a ascensão de Franco. Mas o seu efeito simbólico, como justificador da Espanha como nação, 
foi muito além deste período histórico. Este artigo foi escrito 1941, em pleno início do governo do 
Generalíssimo, mas já antevia aquilo que, ao longo da segunda metade do século XX, aconteceria na 
Espanha: a dissolução social (na visão de Pozas e certamente na de Franco), o fortalecimento das 
comunidades regionais, o ressurgimento das identidades nacionais (País Basco, Catalunha), em uma 
palavra: a descentralização administrativa e o enfraquecimento da hierarquia. De interesse para o caso 
espanhol é o relato de Juan Alfonso Santamaría Pastor, que identifica, ainda na primeira metade do século 
XIX, um movimento consciente de centralização e mais do que isso de fortalecimento do poder executivo 
em face dos demais poderes (movimento cujo ápice é o objeto do artigo de Jordana de Pozas), na obra 
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fortemente na configuração hierárquica da administração pública brasileira. Senão, 

vejamos. 

 

2.2.1 Das múltiplas estruturas hierárquicas brasileiras  

 

 A primeira consideração de ordem constitucional que cabe realizar, para fins de 

delineamento da hierarquia no direito brasileiro, é que temos não uma, mas pelo menos 

cinco administrações públicas para a União, Estados e Distrito Federal (correspondendo 

aos poderes executivo, legislativo, judiciário, ao ministério público94 e à defensoria 

pública de cada uma das pessoas políticas), e duas administrações públicas para os 

municípios (porque estes não possuem judiciário e nem ministério público próprios). 

Cada uma delas será uma estrutura hierárquica, que compreenderá, diga-se desde logo, a 

administração direta e indireta. 

 Por força do art. 2º da Constituição ("São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário"), cada um dos poderes 

contém um centro de comando da respectiva estrutura hierárquica.  

 Quanto ao ministério público, insta destacar que o art. 127, §2º, da Constituição, 

assegura ao órgão "autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o 

disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e 

serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, 

a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e 

funcionamento". Embora sem personalidade jurídica própria, o Supremo Tribunal 

Federal reconhece a ampla ressonância da autonomia outorgada ao órgão95.  

                                                                                                                                          
Sobre la génesis del derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1945) (Madrid: IUSTEL, 
2006, pp. 154-165). O Brasil, embora tenha conhecido uma discussão pública sobre a unidade apenas no 
século XIX, com a consolidação do Império e a pacificação de revoltas pontuais (Cabanagem, 1835-1840; 
Balaiada, 1838-1841; Sabinada, 1837-1838; Guerra dos Farrapos, 1835-1845, entre outras — ver, a 
propósito: OLIVEIRA LIMA, Manuel de. O movimento da independência e o Império Brasileiro. 3 ed. 
São Paulo: Melhoramentos, 1962, pp. 331-350.), acabou realizando, de fato, em sua história, com uma 
intensidade jamais experimentada pelos espanhóis, o princípio da unidade, conforme adiante detalhado no 
presente subitem.   
94 O ministério público, tanto o federal quanto os dos estados, embora esteja alocado, na tradição 
brasileira, no âmbito do poder executivo (o STF já decidiu que "o Ministério Público é ramo do Poder 
Executivo a que se atribui maior grau de independência do que aos demais" - RMS 3414, Segunda 
Turma, rel. Min. Ribeiro da Costa, j. 06.07.1956, DJ 18.03.1957), pode ser considerado uma 
administração pública em separado, em razão da intensa independência deferida pelo Constituinte de 
1988 ao órgão.  
95 No julgamento da ADI 2.513-MC (Plenário, rel. Min. Celso de Mello, DJE 15.03.2011), o Tribunal 
decidiu: “A alta relevância jurídico-constitucional do Ministério Público – qualificada pela outorga, em 
seu favor, da prerrogativa da autonomia administrativa, financeira e orçamentária – mostra-se tão 
expressiva, que essa instituição, embora sujeita à fiscalização externa do Poder Legislativo, com o auxílio 
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 O art. 99 garante autonomia financeira e administrativa ao poder judiciário e o 

art. 134, §2º, apesar de não garantir autonomia financeira, assegura a autonomia 

administrativa e funcional à defensoria pública.  

 O próprio caput do art. 37, que traz os princípios da administração pública, ecoa 

o art. 2º da Carta, ao dispor sobre a aplicabilidade do seu conteúdo normativo à 

"administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios".  

 O Supremo Tribunal Federal, analisando um sem-número de questões que 

implicavam a intromissão de qualquer dos Poderes nas administrações dos demais, e 

mesmo os conflitos entre administrações de um mesmo poder, tem decidido 

incontroversamente pela afirmativa das respectivas administrações. Já decidiu, por 

exemplo, pela inconstitucionalidade de criação de central de pagamentos de salários em 

Estado, porque isto representaria uma afronta à independência e harmonia ente os 

Poderes96; pela inconstitucionalidade de interferência do Poder Legislativo na adesão de 

servidores a plano de demissão voluntária - PDV97; pela inconstitucionalidade de lei que 

                                                                                                                                          
do respectivo Tribunal de Contas, dispõe de uma esfera própria de atuação administrativa, livre da 
ingerência de órgãos do Poder Executivo, aos quais falece, por isso mesmo, competência para sustar 
ato do procurador-geral de Justiça praticado com apoio na autonomia conferida ao Parquet. A outorga 
constitucional de autonomia, ao Ministério Público, traduz um natural fator de limitação dos 
poderes dos demais órgãos do Estado, notadamente daqueles que se situam no âmbito institucional 
do Poder Executivo. A dimensão financeira dessa autonomia constitucional – considerada a 
instrumentalidade de que se reveste – responde à necessidade de assegurar-se ao Ministério Público 
a plena realização dos fins eminentes para os quais foi ele concebido, instituído e organizado. (...) 
Sem que disponha de capacidade para livremente gerir e aplicar os recursos orçamentários vinculados ao 
custeio e à execução de suas atividades, o Ministério Público nada poderá realizar, frustrando-se, desse 
modo, de maneira indevida, os elevados objetivos que refletem a destinação constitucional dessa 
importantíssima instituição da República, incumbida de defender a ordem jurídica, de proteger o regime 
democrático e de velar pelos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público – 
consideradas as prerrogativas constitucionais que lhe acentuam as múltiplas dimensões em que se projeta 
a sua autonomia – dispõe de competência para praticar atos próprios de gestão, cabendo-lhe, por isso 
mesmo, sem prejuízo da fiscalização externa, a cargo do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de 
Contas, e, também, do controle jurisdicional, adotar as medidas que reputar necessárias ao pleno e fiel 
desempenho da alta missão que lhe foi outorgada pela Lei Fundamental da República, sem que se permita 
ao Poder Executivo, a pretexto de exercer o controle interno, interferir, de modo indevido, na própria 
intimidade dessa instituição, seja pela arbitrária oposição de entraves burocráticos, seja pela formulação 
de exigências descabidas, seja, ainda, pelo abusivo retardamento de providências administrativas 
indispensáveis, frustrando-lhe, assim, injustamente, a realização de compromissos essenciais e 
necessários à preservação dos valores cuja defesa lhe foi confiada.” (grifos da transcrição). Ver, também, 
o quanto decidido na ADI 63 (Plenário, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 27.05.1994): "Na competência 
reconhecida ao Ministério Público, pelo art. 127, § 2º, da CF, para propor ao Poder Legislativo a criação e 
extinção de cargos e serviços auxiliares, compreende-se a de propor a fixação dos respectivos 
vencimentos, bem como a sua revisão."  
96 STF, ADI 1.578, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 04.03.2009, DJE de 03.04.2009. 
97 STF, RE 486.748, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 17.02.2009, DJE de 
17.04.2009. No mesmo sentido: STF, RE 598.340-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Cármen Lúcia, 
julgamento em 15.02.2011, DJE de 18.03.2011. 
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institua o tombamento de imóveis, por se tratar de ato privativo do Poder Executivo98; 

pela constitucionalidade de ato do CNJ vinculante sobre o Poder Judiciário (a 

argumentação aqui, foi no sentido de que como o CNJ não era um órgão fora da 

estrutura do Judiciário, ele não estaria violando a independência deste Poder)99;  pela 

inconstitucionalidade de dispositivo de constituição estadual que submetia os 

julgamentos administrativos em matéria tributária à revisão do tribunal de contas do 

estado100; pela inconstitucionalidade de norma condicionando a nomeação de diretores 

de empresas estatais à aprovação do Poder Legislativo101; pela inconstitucionalidade de 

norma que pretenda submeter convênios, acordos e contratos celebrados por secretários 

de estado à aprovação da Assembleia Legislativa102; que na " formulação positiva do 

constitucionalismo republicano brasileiro, o autogoverno do Judiciário – além de 

espaços variáveis de autonomia financeira e orçamentária – reputa-se corolário da 

independência do Poder"103; que norma que permita a destituição pela Assembleia 

Legislativa de integrante de agência reguladora viola a independência entre os 

poderes104; pela inconstitucionalidade da "criação, por Constituição estadual, de órgão 

de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de 

outros Poderes ou entidades"105. E, como estes, muitos outros exemplos. 

 

2.2.2 Hierarquia como estrutura unitária e hierarquias parciais 

 

 A segunda consideração, também amparada do direito positivo vigente, consiste 

no reconhecimento de que existem várias estruturas hierárquicas parciais no interior 

daquela estrutura hierárquica maior que tem em posição pinacular o chefe do executivo 

(ou chefe dos outros poderes, do ministério público ou da defensoria pública, conforme 

se trate de uma daquelas outras administrações públicas tratadas no item precedente). 

Com efeito, a doutrina, como visto no item 2.1 deste Capítulo 2, tende a estudar o 

                                                
98 STF, ADI 1.706, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 09.04.2008, DJE de 12.09.2008. 
99 STF, ADC 12, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 20.08.2008, DJE de 18.12.2009. 
100 STF, ADI 523, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 03.04.2008, DJE de 17.10.2008. 
101 STF, ADI 1.642, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 03.04.2008, DJE de 19.09.2008. 
102 STF, ADI 676, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 01.07.1996 , DJ de 29.11.1996. No 
mesmo sentido: STF, ADI 770, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 01.07.2002, DJ de 
20.09.2002; STF, ADI 165, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 07.08.1997, DJ de 
26.09.1997. 
103 STF, ADI 98, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 07.08.1997, DJ de 31.10.1997. 
104 STF, ADI 1.949-MC, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 18.11.1999, DJ de 
25.11.2005. 
105 Trata-se da súmula 649 do STF (DJ de 09/10/2003, p. 3). 
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fenômeno da hierarquia sem fazer tais distinções: ou pressupondo a administração 

pública inteira como uma só estrutura hierárquica, ou, pior ainda, lançando olhos apenas 

sobre as estruturas hierárquicas parciais. Ambas as posições, como é intuitivo 

reconhecer, são insuficientes para dar conta da totalidade do fenômeno. A hierarquia, no 

Brasil (veremos abaixo), é um fenômeno unitário e centralizado. Neste sentido, a 

hierarquia será una. Mas ela é também um fenômeno que se verifica em cada órgão, 

ministério (ou secretaria), autarquia, fundação pública e empresa estatal. Cada um 

desses núcleos, sem prejuízo da ligação hierárquica maior, que os vincula 

funcionalmente ao chefe do executivo, será também um microcosmo da hierarquia, com 

seus chefes e subalternos, numa escala de distribuição de poder aprioristicamente 

indefinível. Como ilustração dessa teia de relações hierárquicas, trazemos a imagem 

abaixo106. 

 

 
   Figura 1: Estrutura hierárquica simplificada da Administração Pública Federal (Poder Executivo) 

 

  

                                                
106 Trata-se, como dito, de um organograma esquemático. As setas em vermelho indicam o fluxo de 
subordinação, de superior para inferior; os tracejados indicam a interação que tradicionalmente se chama 
supervisão, a cargo dos ministérios, sobre os demais órgãos, pessoas e agentes da administração pública. 
Uma visão completa e detalhada da estrutura hierárquica da presidência da república pode ser encontrada 
no seguinte sítio eletrônico: <http://www2.planalto.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/presidencia/estrutura-organizacional/organograma.jpg/view>. Acesso em 
26.12.2015. 
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 Na figura acima, identificamos claramente: (i) a posição pinacular do chefe do 

executivo, superior hierárquico de todos os órgãos e pessoas da administração pública 

daquele poder; e (ii) os órgãos e pessoas da administração pública, no interior dos quais 

também se verificam estruturas hierárquicas, contidas, no entanto, dentro dos limites 

institucionais e do quadro de funcionário de cada órgão ou pessoa. Um servidor que 

ocupe um cargo subalterno em uma autarquia estará, simultaneamente, inserido em 

relações hierárquicas com seus superiores dentro da autarquia e em relações 

hierárquicas com agentes públicos externos àquela pessoa, notadamente o ministro de 

estado da pasta à qual esteja vinculada e, em última análise, ao próprio presidente da 

república. O Estatuto dos Servidores Federais, por exemplo, reserva ao presidente da 

república, aos presidentes das casas do poder legislativo e dos tribunais federais e pelo 

procurador-geral da república o poder disciplinar em matéria "de demissão e cassação 

de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, 

ou entidade" (art. 141).  É, nos termos do mesmo diploma, o chefe do executivo, 

competente para autorizar servidores do poder executivo a ter exercício em outro órgão 

da administração direta "que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado 

e a prazo certo" (art. 93, §4º) e para autorizar o servidor a ausentar-se do País para 

estudo ou missão oficial (art. 95, caput).  

 A Constituição Federal, ao lado das competências outorgadas ao chefe do 

executivo (art. 84), atribui competências hierárquicas também aos ministros de estado, 

que deverão, nos termos do art. 87, (i) exercer a orientação, coordenação e supervisão 

dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar 

os atos e decretos assinados pelo presidente da república; (ii) expedir instruções para a 

execução das leis, decretos e regulamentos; (iii) apresentar ao presidente da república 

relatório anual de sua gestão no ministério; e (iv) praticar os atos pertinentes às 

atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da república. 

 A relação entre as estruturas hierárquicas parciais, ao menos no plano federal, 

obedece à disciplina de coordenação, conforme definida no Decreto-Lei nº 200/1967 

(art. 8º).  Dispõe, este diploma, que as atividades da administração federal, notadamente 

no que se relaciona à execução de planos e programas de governo, serão objeto de 

permanente coordenação, que será "exercida em todos os níveis da administração, 

mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a 

participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de 

coordenação em cada nível administrativo" (§1º). É claro que o Decreto-Lei nº 



59 
 

200/1967 comete alguns arroubos tecnocráticos, próprios da época, ao estabelecer, com 

requintes de detalhe, que, no nível superior da Administração Federal, a coordenação 

seria assegurada "através de reuniões do Ministério, reuniões de Ministros de Estado 

responsáveis por áreas afins, atribuição de incumbência coordenadora a um dos 

Ministros de Estado (art. 36), funcionamento das Secretarias Gerais (art. 23, § 1º) e 

coordenação central dos sistemas de atividades auxiliares (art. 31)" (art. 8º, §2º); e 

também ao determinar que, quando submetidos ao presidente da república, "os assuntos 

deverão ter sido previamente coordenados com todos os setores neles interessados, 

inclusive no que respeita aos aspectos administrativos pertinentes, através de consultas e 

entendimentos, de modo a sempre compreenderem soluções integradas e que se 

harmonizem com a política geral e setorial do Governo", o mesmo ficando 

determinando para os "demais níveis da Administração Federal, antes da submissão dos 

assuntos à decisão da autoridade competente" (art. 8º, §3º). 

 Mais ainda, a relação entre os órgãos e pessoas da administração pública federal 

é mediada pela chamada supervisão ministerial. Nos termos do Decreto Lei nº 

200/1967, tal supervisão se aplica a todos os órgãos da administração direta e indireta 

(art. 19). A redação, neste ponto, ressente-se de alguma deficiência técnica, porque é 

óbvio que, no campo da administração indireta, está a referir-se às pessoas que a 

integram, a saber, autarquias, fundações públicas e empresas estatais (empresas públicas 

e sociedades de economia mista); eventuais órgãos, na administração indireta, só 

poderão ser encontrados em autarquias, pois a própria noção de órgão pressupõe uma 

divisão dentro de uma pessoa jurídica de direito público, condição que só pode ser 

satisfeita, na administração indireta, pelas autarquias. O ministro de estado será 

responsável, perante o presidente da república, pela supervisão dos órgãos e pessoas 

alocados à respectiva pasta (art. 21), sendo certo que ela "exercer-se-á através da 

orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos subordinados ou 

vinculados ao Ministério, nos termos desta lei".  

 Cumpre neste passo adiantar uma conclusão desta Tese quanto à atividade de 

controle (ou revisão, conforme explicitamos no item 2.1 deste Capítulo) que se verifica 

no interior das estruturas hierárquicas. O "controle" no interior de estruturas 

hierárquicas configura, efetivamente, controle no sentido técnico-jurídico do termo? A 

resposta, segundo este signatário defende na presente Tese, é negativa. Sendo o controle 

uma atividade de verificação de juridicidade, excluindo per definitionem qualquer 

possibilidade de integração da vontade por parte do agente controlador sobre a do 
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agente controlado, não se pode senão considerar a "supervisão ministerial" e atividades 

afins como manifestações diretas, mais ou menos restritas, da própria estrutura 

hierárquica, no seio da qual se desenvolvem. Para que a nossa conclusão fosse diversa 

haveríamos de ter outra configuração constitucional, que compreendesse com menor 

amplitude a hierarquia administrativa, o que de fato ocorre em países como Portugal, 

Espanha e Itália, que contêm vastas estruturas administrativas situadas fora de relações 

hierárquicas e sobre a qual se exerce a chamada tutela107.     

 Basta que se veja o que compreende a supervisão ministerial segundo o Decreto 

Lei nº 200/1967 para atinarmos com fenômeno diverso do controle. Eis o teor do art. 25 

do referido diploma, que delimita o escopo da atividade de supervisão no âmbito da 

administração direta, in verbis: 

 

 Art . 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área 
de competência do Ministro de Estado: 

I - Assegurar a observância da legislação federal. 

II - Promover a execução dos programas do Governo. 

III - Fazer observar os princípios fundamentais enunciados no Título 
II. 

IV - Coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e 
harmonizar sua atuação com a dos demais Ministérios. 

V - Avaliar o comportamento administrativo dos órgãos 
supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a 
dirigentes capacitados. 

VI - Proteger a administração dos órgãos supervisionados contra 
interferências e pressões ilegítimas. 

VII - Fortalecer o sistema do mérito. 

VIII - Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiros, valores e bens 
públicos. 

IX - Acompanhar os custos globais dos programas setoriais do 
Governo, a fim de alcançar uma prestação econômica de serviços. 

X - Fornecer ao órgão próprio do Ministério da Fazenda os elementos 
necessários à prestação de contas do exercício financeiro. 

XI - Transmitir ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da fiscalização 
deste, informes relativos à administração financeira e patrimonial dos 
órgãos do Ministério. 

 

 Não é necessário muito esforço para constatar que "coordenar as atividades" dos 

órgãos supervisionados, "harmonizar" sua atuação, além de "avaliar o comportamento 

                                                
107 Ver o Capítulo 3 desta Parte I. 
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administrativo" e "diligenciar" para que sejam confiados a dirigentes capacitados, 

constituem atividades nítida e inquestionavelmente hierárquicas. Isto significa, pura e 

simplesmente, que os ministros de estado — subalternamente ao presidente da república 

— poderão dirigir, com ampla integração de vontade, os negócios dos órgãos 

submetidos à sua supervisão. Se em algum momento a vontade ministerial, exercendo a 

atividade de supervisão, ficar contraposta à do presidente da república, cederá 

naturalmente em face desta. Como no jogo de xadrez, a rainha tem mais poder que o rei, 

que tem mais poder que o bispo, que tem mais poder que o peão, que só pode andar para 

a frente.  

 E quanto à administração indireta? A "independência" e "autonomia" das 

pessoas da administração dita descentralizada não seriam fatores exigentes de um 

tratamento jurídico diverso, sob a supervisão ministerial? Para responder a tais questões, 

nada melhor do que trazer à colação o dispositivo do Decreto Lei nº 200/1967, que trata 

da matéria, in verbis: 

 
Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão 
ministerial visará a assegurar, essencialmente: 

I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da 
entidade. 

II - A harmonia com a política e a programação do Governo no 
setor de atuação da entidade. 

III - A eficiência administrativa. 

IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da 
entidade. 

Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das 
seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento: 

a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se for o caso, eleição 
dos dirigentes da entidade, conforme sua natureza jurídica; 

b) designação, pelo Ministro dos representantes do Governo 
Federal nas Assembleias Gerais e órgãos de administração ou 
controle da entidade; 

c) recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços 
e informações que permitam ao Ministro acompanhar as atividades da 
entidade e a execução do orçamento-programa e da programação 
financeira aprovados pelo Governo; 

d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da 
programação financeira da entidade, no caso de autarquia; 

e) aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através 
dos representantes ministeriais nas Assembleias e órgãos de 
administração ou controle; 
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f) fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação 
econômica, das despesas de pessoal e de administração; 

g) fixação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e 
relações públicas; 

h) realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e 
produtividade; 

i) intervenção, por motivo de interesse público. 

  

 Ao contrário do que se poderia cogitar, e embora reconheça a "autonomia 

administrativa, operacional e financeira" das entidades pertencentes à administração 

indireta, o dispositivo em comento consagra ao ministério poderes igualmente amplos 

de ingerência. Sob pretexto de realizar a dita supervisão ministerial, o ministro de 

estado pode não apenas indicar dirigentes de autarquias e fundações públicas, como 

também os representantes da União nos órgãos dirigentes (conselho de administração e 

diretoria) de empresas estatais; pode, também, aprovar o orçamento de tais entidades, 

avaliar periodicamente o seu rendimento e produtividade (isto é, se a sua atuação está a 

contento do chefe do executivo) e, last but not least, promover a intervenção por motivo 

de interesse público. É claro que, com tais plexos de poderes assinalados ao presidente 

da república, por meio de seus ministros, não se pode cogitar da presença de nenhum 

outro fenômeno que não o da hierarquia em seu sentido mais forte108. "La unidad es el 

fin del Estado. La unidad es la grandeza de la nación. La unidad es la salud del 

pueblo." — já afirmavam os falangetas espanhóis109.  

  

2.2.3 Fundamentos constitucionais da hierarquia 

   

 Posta, portanto, (i) a divisão, derivada da fórmula de separação de poderes entre 

nós adotada, do Estado-poder em várias administrações públicas independentes, e 

demonstrada (ii) a existência de múltiplas estruturas hierárquicas no interior de cada 

administração pública independente, que representa em si, inobstante a existência das 

                                                
108 Apenas para que se tenha ideia do nível de ingerência do presidente da república sobre toda a 
administração pública, incluindo-se as pessoas integrantes da administração indireta, citem, como 
exemplos, os recentes decretos nºs 8.539, de 08.10.2015, 8.540, de 09.10.2015, e 8.541, de 13.10.2015, 
que dispõem, respectivamente, sobre: a digitalização de documentos na administração pública, limites 
com gastos de telefones celulares funcionais e compra de passagens aéreas e uso de veículos oficiais. Em 
uma administração pública que contassem com verdadeira autonomia administrativa, decretos como os 
citados seriam simplesmente uma impossibilidade. 
109 POZAS, Luís Jordana de. "El princípio de unidad y sus consecuencias políticas y administrativas". 
Op. cit., p. 623. 
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primeiras, uma estrutura hierárquica rigidamente unitária, cabe-nos pontuar os 

fundamentos constitucionais deste arranjo institucional, sem dúvida complexo.  

 Estão eles, basicamente, no rol de atribuições do chefe do poder executivo, 

discriminado no art. 84 da Carta110, a saber: nomear e exonerar os ministros de estado 

(inc. I); exercer, com o auxílio dos ministros de estado, a direção superior da 

administração (inc. II); expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis (inc. 

IV); dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração 

(desde que sem aumento de despesa e sem criar ou extinguir órgãos) e sobre a extinção 

de cargos, quando vagos; prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei 

(inc. XXV); enviar mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião 

da abertura da sessão legislativa (inc. XI); realizar a nomeação de uma série de agentes 

públicos (magistrados, Advogado-Geral da União, ministros do TCU, STF e tribunais 

superiores, governadores de territórios, Procurador-Geral da República, o presidente e 

diretores do Banco Central, entre outros, ex vi dos incisos XIV a XVI); elaborar e enviar 

ao Congresso Nacional o plano plurianual e os projetos de leis orçamentárias (lei 

orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias – inc. XXIII).  

Além disto, o chefe do executivo participa do processo legislativo de forma 

intensa, em razão da primazia na iniciativa de projetos de lei sobre matérias específicas 

(de regra, aquelas relacionadas aos serviços públicos e à organização da administração 

pública – conforme art. 61 da Carta) e da competência para editar medidas provisórias 

com força de lei (art. 62 da CF).  

Mais ainda, o chefe do executivo é responsável, inclusive no plano político, pela 

execução orçamentária, sendo de sua competência não apenas a ordenação das despesas, 

mas também o próprio contingenciamento de recursos orçamentários, nas hipóteses 

previstas na Constituição111.   

                                                
110 Referido dispositivo, como se sabe, trata das competências do presidente da república, mas aplica-se,  
em razão do princípio da simetria das soluções constitucionais, a quaisquer chefes do executivo, e, 
mutatis mutandis, aos demais chefes das administrações públicas independentes (legislativo, judiciário e 
ministério público).  
111 O art. 76 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição, veicula a chamada Desvinculação dos 
Recursos da União - DRU, que permite o contingenciamento de até 20% de toda a arrecadação da União 
proveniente "de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou 
que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais" (caput). Este 
mecanismo foi criado em 1994, sob o rótulo de Fundo Social de Emergência. Em 2007, já sob o nome 
DRU, foi prorrogado até 2011, por meio da Emenda Constitucional nº 56/2007, e mais uma vez 
prorrogado, em 2011, pela Emenda Constitucional nº 68/2011, com vigência prevista para até 31.12.2015. 
Estão em trâmite no Congresso Nacional os Projetos de Emenda Constitucional nº 04/2015 e nº  87/2015, 
tratando da prorrogação do mecanismo, respectivamente, até 2019 e 2023.  
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Em face de tais amplíssimas competências, deferidas pelo Constituinte de 1988 

ao chefe do poder executivo, não resta dúvida de que todos os poderes encartados no 

conceito de hierarquia delineado no item 2.1 deste Capítulo 2, acima, foram outorgados 

pelo Constituinte de 1988 ao chefe do executivo.  Senão, vejamos.  

 Primeiramente, o poder de instrução. No direito positivo brasileiro ele se exerce 

não apenas por meio das orientações verbais, dos atos "sem significação jurídica" de 

que fala BÊNOIT. Ele se exerce mediante a edição, pelo presidente da república, de 

medidas provisórias e decretos, nos quais são revelados ao corpo da administração 

pública federal as orientações e os posicionamentos do hierarca quanto às matérias do 

serviço público. Exerce-se, igualmente, pela orientação do presidente da república aos 

ministros de estado, os quais incorporarão, nos respectivos ministérios (estruturas 

hierárquicas parciais) e órgãos supervisionados, os mandamentos recebidos. Exerce-se, 

ainda, por meio do poder de nomeação e exoneração de ministros e servidores, que a 

Constituição expressamente consigna (art. 84, I e XXV). Esta última competência detida 

pelo hierarca é, por si só, tão eficaz para condicionar o comportamento dos subalternos, 

que admira não ser ela (de resto tradicional no direito brasileiro) referida com maior 

atenção pela doutrina quando trata do tema. Com efeito, o agente público (notadamente 

ministros e detentores de cargos e funções de confiança, que exercem os cargos de 

maior relevo na estrutura de poder da administração pública) que sabe que pode a 

qualquer momento ser despido da posição de poder que ocupa tenderá, mormente se 

quiser galgar postos cada vez mais proeminentes, a obedecer com empenho o chefe do 

executivo, sabendo que, do cumprimento a contento das ordens que receber, dependerá 

a sua fortuna ou desgraça naquela administração. Não se está, note-se bem, a falar de 

algo clandestino ou que fuja da normalidade constitucional: é esta a estrutura do estado 

brasileiro, querida e construída pelo Constituinte de 1988. 

 E mais, há, sim, os subterfúgios que certos governantes adotam, sobretudo 

aqueles de gênio político medíocre ou mesmo abaixo de qualquer padrão de 

aceitabilidade112, que beiram a fronteira da legalidade, conforme pudemos apontar em 

trabalho anterior:  

  

[A]s competências hierárquicas se fazem presentes na condução dos 
negócios dos entes da administração indireta, quer por força da 
coerção quase que gravitacional que a posição hierárquica exerce (a 

                                                
112 Caso da atual presidente da república, que, se tivesse sido submetida a um simples teste psicotécnico 
ou de compreensão de texto, não poderia ser considerada apta a ocupar o posto que ocupa deste 2010. 
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vontade do chefe do executivo, por exemplo, é sempre uma vontade a 
ser levada em consideração, formal ou informalmente, pelos 
servidores integrantes da pessoa descentralizada), quer pela edição de 
normas (medidas provisórias, decretos e demais atos infra legais à 
disposição do chefe do executivo), quer pelo controle orçamentário 
(podendo-se alocar recursos para o ente descentralizado ou não, ou 
determinar ainda o contingenciamento de recursos que já tenham sido 
alocados nas leis orçamentárias etc.), quer ainda pela possibilidade de 
demissão ad nutum (exceto nos raríssimos casos das autarquias 
especiais, nas quais ainda assim os poderes de coerção se fazem sentir 
muito fortemente e, naturalmente, são aplicáveis as normas editadas 
pelo hierarca) ou mesmo a recusa, por parte do chefe do executivo, 
na nomeação dos dirigentes de tais entes, impedindo, na prática, o 
seu funcionamento e a tomada de decisões relevantes113.  

 

 

Como então ressaltamos, analisando a recente situação brasileira, tem sido 

prática comum nos último anos a combinação do contingenciamento orçamentário com 

a desídia nas nomeações de dirigentes de agências reguladoras. Estas, por questões 

ideológicas, foram praticamente esvaziadas por essa “guerra” institucional velada, em 

que a presidência da república procurou, mediante o uso dos poderes hierárquicos de 

que dispunha, "derrotar" o modelo construído sob a administração anterior a 2003114. 

Isto sem falar, naturalmente, do chamado "aparelhamento" das agências reguladoras e 

outras pessoas da administração indireta, que passaram a abrigar em seus corpos 

dirigentes, no lugar de técnicos habilitados para enfrentar questões técnicas complexas 

dos setores de atuação respectivos, indivíduos sem qualquer qualificação, indicados por 

interesses políticos por vezes inconfessáveis. 

 No tocante às chamadas competências de revisão, ou seja, de revisibilidade 

ampla dos atos do subalterno pelo superior, a regra, entre nós, fundada no art. 37, caput, 

da Carta, é a de que o superior, na ausência de disposição legal em contrário, pode 

rever, de ofício ou por provocação de interessado, os atos praticados pelos agentes 

públicos subalternos. Aplica-se aqui, a súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo a qual a "administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

                                                
113 SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". Op. 
cit., p. 63-64. Grifos não coincidentes com os originais. 
114 Muito mais lógica (e transparente) teria sido a mudança dos marcos legais das agências reguladoras, 
coisa que em nenhum momento foi sequer tentada pela presidente da república atual ou por seu 
antecessor.  
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motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"115. 

 Quanto aos poderes de ingerência sobre as competências do subalterno, 

destaque-se que, em razão da já citada competência para exercer a "direção superior da 

administração federal" (art. 84, inc. II), deve-se presumir, no silêncio da lei, a 

competência do chefe do executivo para atuar diretamente sobre a competência do 

subalterno, promovendo a substituição, avocação, delegação ou modificação, conforme 

o caso. Mesmo nos casos de competências exclusivas do subalterno, os poderes de 

ingerência não podem ser afastados, pois, embora não possa avocar a competência 

exclusiva, nada impede, v.g., que o hierarca promova a substituição de um agente 

público detentor de competência exclusiva por outro de igual competência, ou ainda que 

delegue ao agente competências suas. Não bastassem o Decreto Lei nº 200/1967 (arts. 

11 e 12) e a Lei nº 9.784/1999 (art. 12), a própria Constituição prevê a possibilidade de 

delegação de competência por parte do presidente da república (art. 84, parágrafo 

único).   

As competências disciplinares ou de correição decorrem também das 

competências de direção superior da administração pública do chefe do executivo, e 

especialmente do dever de legalidade inscrito no art. 37, caput, da Carta. Embora não 

referido expressamente no texto constitucional, é uma decorrência lógica da ideia de 

hierarquia refletida no art. 84 e seus incisos. O poder disciplinar é, no entanto, 

prestigiado pela Constituição no tocante a algumas administrações públicas. Assim é 

que a administração pública do poder judiciário tem previsto o exercício de poder 

disciplinar pelos tribunais (art. 93, inc. X), o mesmo ocorrendo com o Conselho 

Nacional de Justiça (art. 103-B, §4º, incs. III e V). A administração pública do 

ministério público federal, de igual forma, tem a competência disciplinar expressamente 

deferida ao Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, §2º116). 

                                                
115 STF, Súmula nº 473, DJ de 12/12/1969, p. 5.993. 
116 "Art. 130-A (...).§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 
administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus 
membros, cabendo lhe: I zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo 
expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; II zelar pela 
observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos 
praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-
los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; III receber e conhecer das reclamações contra 
membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços 
auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar 
processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 
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2.2.4 Distinção entre hierarquia e controle 

 

Ao longo dos tópicos anteriores, que compõem o presente Capítulo 2, 

demonstramos, de um lado, o conteúdo tradicionalmente assinalado pela doutrina à 

figura da hierarquia na administração pública, e, de outro, os fundamentos jurídicos, 

notadamente constitucionais, que autorizam a conclusão de que o tradicional modelo 

doutrinário da hierarquia aplica-se de modo integral ao caso brasileiro. Demonstrou-se 

também que, no caso brasileiro, a hierarquia adquiriu um sentido forte, estendendo-se 

também às pessoas integrantes da chamada administração indireta. Os fundamentos 

jurídico-positivos que amparam tais constatações são tantos e tão claros, que resulta 

verdadeiramente inexplicável que a posição majoritária da doutrina se recuse não 

apenas a discutir tal fenômeno, mas mesmo a reconhecê-lo. 

Dados os contornos necessários à identificação da hierarquia no direito 

administrativo brasileiro, cumpre dizer em que aspectos ela se diferencia do fenômeno 

do controle. Conforme poder-se-á verificar em seguida, a hierarquia e o controle 

diferenciam-se principalmente segundo os aspectos de fundamento constitucional, 

objeto, pressupostos, limites, estrutura funcional e recorribilidade externa. 

O primeiro aspecto, inevitável, é reconhecer que se trata de figuras diversas. Isto 

deriva, nunca é demais ressaltar, do contorno constitucional dado a cada uma delas.  

A hierarquia, como visto nos tópicos anteriores, encontra fundamento 

constitucional: 

a) para a administração pública do poder executivo: nos arts. 76, 84 e 87; 

b) para a administração pública do poder legislativo: nos arts. 51, inc. IV, e 52, 

inc. XIII; 

c) para a administração pública do poder judiciário: no art. 99; 

d) para a administração pública do ministério público: no art. 127, §2º; 

e) para a administração pública da defensoria pública: no art. 134, §2º; 

f) para a administração pública de estados e municípios: no art. 18. 

                                                                                                                                          
subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa; IV rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 
membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano; V elaborar 
relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no 
País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI. (...)". 
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 Fundamento jurídico-constitucional diverso é o do controle. Este, em primeiro 

lugar, funda-se nos deveres e competências destacados às administrações públicas no já 

citado art. 37 da Carta. Depois, no art. 5º, XXXV, que trata de fundamentar o controle 

jurisdicional da administração pública, ao estabelecer que "a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".  

 O art. 70 da Carta determina que  "a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder". As competências do 

tribunal de contas são estabelecidas pelo art. 71. O controle interno é disciplinado pelo 

art. 74, que determina que: 
 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

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. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento 
de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 
Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. 

 

 A fim de refletir a sistemática dos controles interno e externo estabelecidos 

pelos dispositivos acima referidos, o art. 75 estende, no que couber, toda a disciplina 

dos controles interno e externo criada pelos arts. 70 a 74, "à organização, composição e 

fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 

Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios".  O art. 31, a seu turno, determina que 

a fiscalização do município "será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na 
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forma da lei" (caput), sendo o controle externo exercido "com o auxílio dos Tribunais 

de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 

Municípios, onde houver" (§1º).  

 Ao ministério público, outro importante órgão de controle, são assinaladas as 

competências para "a defesa da ordem jurídica" (art. 127, caput), mediante o exercício 

de funções institucionais, entre as quais se incluem: (i) promover, privativamente, a 

ação penal pública; (ii) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia; (iii) promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos; (iv) exercer o controle externo da atividade policial (art. 

129, incs. I, II, III.  

 Da comparação entre os dois grandes grupos de competências deferidos ao 

Estado-poder, verifica-se, de início, a diferença de finalidades perseguidas por tais 

atividades, o que acarreta uma verdadeira diferença de natureza entre elas. Ao passo 

que a hierarquia tem como finalidade a criação da utilidade pública — novamente, no 

sentido que lhe dá OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO117 —, as atividades de 

controle da administração pública, ao contrário, têm por finalidade a integração da 

ordem jurídica, ou seja, a verificação do cumprimento ou descumprimento dos deveres 

assinalados pelo direito à administração pública.  

Também quanto ao objeto hierarquia e controle diferenciam-se. O objeto da 

hierarquia é a realização das atividades que visem à concretização da multiplicidade de 

serviços de competência estatal, tendo a população como destinatário último. A 

atividade realizada sob a égide da hierarquia é a atividade primária da administração 

pública: prestação de serviços públicos, exercício do poder de polícia, intervenção no 

domínio econômico, fomento, construção de obras públicas, contratação com 

particulares para o fornecimento de bens e serviços de que necessita a estrutura 

administrativa do Estado, concretização de políticas públicas, bem como todas as 

atividades instrumentais necessárias para o funcionamento do aparato administrativo: 

todas as atividades que justificam a existência de uma administração pública são 

executadas em um ambiente hierárquico.  

                                                
117 Cf. Princípios gerais de direito administrativo. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1969, capítulo III.  
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O objeto do controle é diverso: este ocupa-se das condutas omissivas ou 

comissivas da administração pública, sejam elas consubstanciadas em atos jurídicos ou 

materiais. A atividade de controle terá por objeto, destarte, não a prestação de serviços 

públicos, mas, no tocante a esta matéria, cuidará de verificar se a prestação realiza-se 

em cumprimento da legislação aplicável à matéria e do termo de delegação (contrato de 

concessão, permissão ou termo de autorização), se houver; se os direitos dos usuários 

estão sendo atendidos quer pelo poder concedente, quer pelo delegatário; se o poder 

concedente, na execução do contrato de concessão, conduziu-se nos limites de suas 

prerrogativas e manteve o equilíbrio econômico-financeiro, entre outros aspectos. Na 

atividade de polícia, o controle debruça-se sobre a verificação, no caso concreto, da 

existência dos pressupostos legais autorizadores da intervenção administrativa (ordem 

pública, salubridade etc.), se a autoridade era competente, se houve desvio de poder, se 

eventual autuação obedeceu ao devido processo legal etc. No caso das contratações 

públicas, o controle verifica se houve licitação e se foram obedecidas todas as normas 

regentes do procedimento; se os preços contratados obedeceram ao princípio da 

economicidade; se as regras orçamentárias foram violadas ou não (existência de dotação 

suficiente, realização de pagamentos mediante regular procedimento de liquidação e 

empenho, etc.), entre muitos outros aspectos.  

Em todas as atividades administrativas submetidas ao controle, admite-se 

também a verificação da conduta subjetiva dos agentes públicos atuantes, a fim de 

verificar, para além dos atos exteriorizados como seus pela administração pública 

(dimensão objetiva do controle), se algum ilícito funcional, ato de improbidade ou 

mesmo crime foi cometido (dimensão subjetiva do controle).  

Este último aspecto, relativo à possibilidade de responsabilização do agente 

público sob a atividade de controle, pode suscitar alguma confusão, uma vez que na 

hierarquia, conforme destacamos nos tópicos precedentes deste Capítulo 2, figuram as 

chamadas competências disciplinares. Nessa ordem de ideias, seriam, as competências 

disciplinares encontradas no campo da hierarquia, na verdade "ilhas de controle" 

encravadas nas relações hierárquicas? Como se poderia falar de uma diferença 

substancial entre controle, entendido como a verificação da atuação administrativa em 

face dos cânones legais que a regem, e hierarquia, se nesta, pelo menos no que  tange ao 

poder disciplinar, o que se produz é justamente a verificação da atuação do agente 

público em face dos deveres funcionais que a balizam? 
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A resposta positiva a tais questionamentos padeceria de um equívoco 

fundamental: na hierarquia, como visto, ao hierarca assiste a possibilidade de integrar a 

sua vontade sobre a do agente subalterno, o que se dá não apenas por ocasião da revisão 

dos atos deste, mas também e sobretudo quando o superior emite instruções ou ordens 

de serviço que devem ser obedecidas pelo subalterno. Dito de outra forma: parte 

significativa dos "cânones" cujo cumprimento é verificado em sede disciplinar é 

estabelecida pela própria autoridade hierárquica que será competente para sancionar o 

seu descumprimento. O hierarca, em larga medida, tematiza as premissas do próprio 

comportamento no campo disciplinar, situação completamente distinta da do controle. 

No controle, veremos adiante, o agente controlador não tem poder de disposição sobre o 

comportamento do agente ou órgão controlado. Ele, assim, em nenhuma medida 

tematiza as premissas do próprio comportamento ou do comportamento do agente que 

irá fiscalizar depois. Não se justifica, portanto, pretender assimilar a figura do poder 

disciplinar à atividade de controle.    

Quanto aos pressupostos, também se diferenciam hierarquia e controle. A 

hierarquia funda-se sobre o pressuposto de que a vontade do hierarca prevalece sobre a 

do subalterno, de modo que o espaço de livre apreciação (discricionariedade) pode ser 

reduzido ou eliminado pela atuação, em vários níveis, do superior. No controle, ao 

contrário, o pressuposto é o da liberdade da pessoa, órgão ou agente controlado, 

resultando daí a existência de uma regra da tipicidade da atividade de controle. 

Quanto aos limites das competências hierárquicas e de controle, deve-se ressaltar 

que a primeira, pelo simples fato de existir, confere ao superior um conjunto de poderes 

inerentes à sua qualidade, só com fundamento na Constituição e independentemente de 

previsão legislativa expressa; os poderes de controle, por outro lado, não podem ser 

presumidos, só podendo existir ações de controle com fundamento expresso e dentro 

dos limites estipulados em lei118.   

Por último, do ponto de vista da estrutura funcional, o controle nunca comporta 

a faculdade de a autoridade controladora expedir instruções de serviços ou ordens 

acerca da pessoa, órgão ou agente controlado, pois nenhum destes se encontra em 

situação de subordinação em relação ao controlador. A hierarquia, como visto acima, 

consubstancia, do ponto de vista funcional, uma verdadeira relação especial de sujeição 

                                                
118 Veremos, no Capítulo 8, abaixo, que, ao menos  no que tange o controle externo, existe mesmo uma 
tipicidade constitucionais de suas competências, não sendo possível uma extensão, mediante lei, das 
competências, p. ex., dos tribunais de contas. 
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entre superior e subalterno, sendo o plexo de poderes de direção do superior e o 

correlato dever de obediência do subalterno elementos intrínsecos do seu conceito 

jurídico. 
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Capítulo 3 — Controle versus tutela 

 

 A figura da tutela no direito administrativo não pode ser entendida de forma 

apartada do contexto histórico-institucional em que surgiu. Esta advertência servirá para 

explicar por que, no Brasil, a doutrina insiste em dar à tutela administrativa contornos 

completamente desprovidos de amparo no direito positivo (pelo menos no direito 

positivo brasileiro).   

 Cumpre, pois, com amparo no direito comparado, investigar as origens e o 

subsequente desenvolvimento do instituto. No próximo subtópico, analisaremos os 

casos da França e Portugal, países em que a tutela se fez historicamente presente (aliás, 

a tutela é instituto inquestionavelmente francês), para, tendo compreendido as reais 

características do instituto naqueles países, realizarmos a análise da sua "aclimatação" 

no Brasil. Subjacente a tais exercícios está a finalidade de apontar diferenças e pontos 

de contato entre a chamada "tutela" no direito brasileiro e a atividade de controle.   

 

3.1 Os casos francês e português  

 

 Ressalta MAURICE HAURIOU que a organização do poder é dominada por duas 

forças: a centralização, que é a força própria do governo do Estado, e a 

descentralização, que é a força pela qual a nação reage contra o governo do Estado119. 

Isto, no caso da França, é verdadeiro, pois foi justamente no caldo de cultura 

revolucionário que se iniciou ali um longo processo de descentralização administrativa: 

com a edição da célebre Lei de 28 do Pluvioso do ano VIII (1800), foram instituídas 

pela primeira vez as divisões administrativas do Estado (departamentos, 

municipalidades e comunas), atribuindo-se a tais entes competências próprias, 

inobstante o ainda fortíssimo poder do governo central, que já tinha Napoleão como 

                                                
119 HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public. Op. cit., p. 71. 
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Primeiro Cônsul, e a quem caberia a indicação dos préfets e de outras autoridades 

administrativas (art. 18).  

 No ambiente francês distinguem-se tradicionalmente a descentralização 

funcional (ou técnica) e a descentralização territorial.  

 A primeira consiste em certo grau de autonomia que a lei pode conceder aos 

établissements publics (art. 34 da constituição francesa de 1958), entes personalizados 

aos quais normalmente são assinaladas a gestão e a prestação de serviços estatais 

(educação, hospitais, museus etc.) e mesmo a realização de certas atividades industriais 

e comerciais.  

 Dentro do contexto francês, a descentralização territorial é, pois, a de maior 

relevância, tendo sido justamente aquela que teve início com a mencionada Lei de 28 do 

Pluvioso do ano VIII. Sendo a França, historicamente, um país unitário, a 

descentralização territorial foi a técnica de distribuição de poder — cujo paralelo no 

Brasil seria, mutatis mutandis, o regime federativo — adotada naquele país como forma 

de mitigar os efeitos negativos de ordem política (falta de representatividade popular), 

jurídica (impossibilidade de prática de atos jurídicos e materiais necessários por 

autoridades distantes das variadas localidades) e administrativa (ineficiência) que 

normalmente decorrem de uma configuração unitária rigidamente centralizada.  

 Aqui, cabem parênteses: a doutrina francesa sempre recusou o reconhecimento 

de relações hierárquicas fora do organismo personalizado do Estado, adotando, 

portanto, de modo geral, um critério orgânico de hierarquia. LÉON DUGUIT, por 

exemplo, ressalta ser próprio dos funcionários descentralizados "jamais se submeter que 

não a um poder de controle", rechaçando de forma enfática a incidência da hierarquia 

naquele ambiente120. Assim, sempre que houvesse uma outra pessoa jurídica, criada por 

lei ou decreto121, que se diferenciasse da administração central, não se poderia falar de 

hierarquia, mas de uma outra modalidade de relação, que se convencionou chamar 

tutela, numa derivação do instituto privatístico de igual nomenclatura. Todavia, na 

França o mesmo problema que depois se reproduziu no Brasil já existia: embora se 

proclamasse a ausência de hierarquia nas relações entre a administração central e as 

demais pessoas da administração (departamentos, comunas e estabelecimentos 

                                                
120  DUGUIT, Léon. Traité de droit constitutionnel. 2 ed., T. 3. Paris: Ancienne Librairie Fontemoing & 
Cie, Editeurs, 1923, p. 249. 
121 O art. 34 da constituição francesa de 1958 determina que a criação de estabelecimentos públicos se 
dará mediante lei. Todavia, em regimes constitucionais anteriores, admitia-se a criação de 
estabelecimentos públicos mediante decreto. 
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públicos), sustentando-se a tutela em seu lugar, os grandes detentores, de direito, do 

poder de decisão nestas últimas eram os prefeitos, funcionários indicados pela 

administração central, a quem cabia não somente a fiscalização quanto à legalidade dos 

atos departamentais e municipais, mas também a direção dos negócios locais, 

orientando e, mais do que isto, conformando a atuação local aos desígnios do governo 

central. Os prefeitos, na origem e durante muito tempo, personificaram o poder 

executivo no plano regional e local.  

 Como relata HAURIOU, ao longo do tempo a chamada tutela conheceu uma 

evolução marcada: no início, a ingerência da administração central exercia-se sobre as 

decisões das administrações locais e sobre a respectiva execução, de modo que todas as 

deliberações dos conselhos gerais ou dos conselhos municipais ficavam submetidas à 

aprovação, que não era dada sem antes um exame minucioso de todos os seus aspectos 

(inclusivamente os de mérito). Pouco a pouco, as leis departamentais e comunais 

passaram a deferir às assembleias locais poderes de decisão autônoma, os ditos poderes 

regulamentares: "a deliberação não deveria mais ser aprovada pelo poder central, ela 

torna-se executória por si própria, ao menos até a sua anulação"122. A revisão, a cargo 

dos préfets, torna-se cada vez menos aprofundada, sobretudo após a edição do decreto 

de 05 de novembro de 1926, que introduziu o sistema de aprovação tácita depois do 

transcurso de um certo prazo; o resultado desta modificação legislativa foi que os 

interessados passaram a valer-se cada vez mais do contencioso (tribunais 

administrativos e Conselho de Estado) para remediar as falhas da tutela prefeitoral. A 

partir daí a administração central foi perdendo o interesse em imiscuir-se nas decisões 

tomadas pelas pessoas descentralizadas, centrando seus esforços de tutela, anota ainda 

HAURIOU, sobre as chamadas decisões executórias das coletividades locais.  

 Todavia, esse movimento de deferência dos prefeitos para com as autoridades 

locais, descrito por HAURIOU, guarda uma razão prática da maior relevância: os 

prefeitos normalmente eram recrutados entre pessoas com bom relacionamento no plano 

local, escolhendo-se "pessoas da terra", o que minimizava as hipóteses de conflito, 

tornando as ocasiões de efetivo exercício da tutela raras. Lembre-se de que, do início do 

século XIX a até pelo menos a década de 1950, a França caracterizava-se por ser um 

país essencialmente agrário, reunindo grande número de municípios (comunas) pouco 

povoados e sem quaisquer condições de sustentar-se quer do ponto de vista 

                                                
122 HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public. Op. cit., p. 92-93. 
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administrativo, quer do ponto de vista econômico. Assim, as orientações e recursos 

vindos do governo central, longe de representarem uma ofensa à autonomia local, eram 

bem-vindos; as autoridades locais sabiam que o melhor modo de gerir os respectivos 

municípios e departamentos consistia em conformar-se, em tudo e por tudo, à vontade 

central123.  

 Resumindo-se os poderes que a tutela conferia ao poder central, relativamente às 

pessoas tuteladas, podem-se citar: (i) o poder de substituição, que permitia ao Estado 

substituir a atividade dos órgãos executivos das entidades locais pela sua própria, 

quando considerasse que aqueles se negavam a cumprir as ordens prefeitorais ou as leis; 

(ii) poder de aprovação, segundo o qual em determinadas matérias as entidades locais 

não poderiam atuar isoladamente, sem contar com o "de acordo" da autoridade 

central124; (iii) poder de informação, segundo o qual o governo central poderia a 

qualquer momento demandar das autoridades locais informações sobre os assuntos por 

elas conduzidos; e (iv) o poder de anulação e suspensão, privilegiado com o prévio 

efeito suspensivo do ato ou atividade tutelada, que podia ser exercido sem recurso às 

autoridades judiciárias, de ofício ou em resolução de recursos administrativos 

interpostos por particulares.         

 Sobre as atividades executórias (propriamente executivas ou administrativas) 

das autoridades "autônomas" locais, esclarece HAURIOU que a atuação tutelar pode 

compreender uma variedade de medidas125: (a) o ato da autoridade tutelada poderia ser 

anulado de ofício e sem causa determinada, o que significa que a autoridade da 

administração central podia não somente invalidar o ato por desvio de poder (excès de 

pouvoir) como revogá-lo, caso o julgasse inoportuno;  (b) o ato da autoridade tutelada 

poderia ser anulado de ofício por causa determinada, isto significando poder a 

autoridade tutelar, a qualquer tempo, invalidar deliberações dos conselhos municipais, 

por incompetência ou violação de lei ou regulamento; (c) o ato poderia ser anulado, em 

sede de recurso, por causa determinada, hipótese em que o Conselho de Estado julgaria 

                                                
123 Mariano Baena del Alcazar faz um impressionante detalhamento do funcionamento prático da tutela na 
história francesa no já citado artigo "La descentralización en Francia. Algunos puntos de conexión con 
las autonomias españolas" (op. cit., p. 1813-1823). 	
124 Segundo relata Ramón Parada Vázquez, esta técnica permitia a ingerência da administração central 
sobre o acerto ou oportunidade da atividade da entidade tutelada, além da natural verificação de 
legalidade, e foi especialmente útil para a condução da atividade econômica  dos entes locais, cujos 
orçamentos, atos de disposição de bens, nomeação de funcionários, entre outros, se fiscalizavam a priori 
com a exigência da aprovação do governo central ("La segunda descentralización: del estado autonómico 
al municipal", Revista de Administración Pública, nº 172, janeiro-abril de 2007, pp. 9-77, p. 66). 
125 HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public. Op. cit., p. 94. 
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recurso interposto por prefeito tendo por fundamento a violação de lei ou regulamento; 

e (d) o ato podia ainda ser anulado mediante a interposição, pelo prefeito, na falta de 

outras medidas, de recurso por excesso de poder. Contra tais medidas, destaque-se 

bem, pode a autoridade tutelada, no sistema francês, insurgir-se contra os atos do 

governo central (prefeitos, sobretudo), mediante recurso por excesso de poder, 

submetido ao Conselho de Estado, sob fundamento de violação de suas prerrogativas 

de autonomia.  

 Esta configuração, que pode ser tida como a versão tradicional da tutela 

administrativa na França, compõe o arcabouço normativo que tinham em vista os 

autores franceses que produziram suas obras até meados do século XX. Foram tais 

autores que inspiraram os doutrinadores brasileiros, sobretudo aqueles que escreveram 

cursos e manuais de direito administrativo nos últimos quarenta anos; foram as suas 

concepções que moldaram a compreensão da tutela no Brasil.    

 Pois tal concepção tradicional alterou-se radicalmente na França nas últimas três 

décadas.  

 Com efeito, a partir da edição das leis de 02 de março de 1982, de 07 de janeiro 

de 1983 e de 22 de julho de 1983, a tutela foi abolida no sistema francês, pelo menos no 

que se refere às coletividades territoriais126. Assim, ao suprimir-se a tutela, (i) o controle 

a priori exercido pelo prefeito (com a atenuação da aprovação tácita) foi substituído por 

um controle de legalidade a posteriori, a ser realizado pelos tribunais de contas e pelo 

tribunal administrativo; (ii) transferiu-se o exercício do poder executivo nas 

coletividades territoriais do prefeito para o presidente do conselho geral (órgão local); e 

(iii) a transformação da região em uma coletividade local de pleno direito.  

 Mais do que isto, a própria constituição francesa de 1958 foi reformada em 

2003, ficando estabelecido (art. 72) que as coletividades locais administram-se 

livremente (esta ideia já estava presente no texto original do dispositivo), acrescendo 

que elas dispõem de "um poder regulamentar para o exercício de suas competências" e 

que têm o dever de adotar as medidas para que o conjunto de competências de que 

dispõem sejam melhor implementadas na respectiva esfera de atuação127. Inobstante, o 

                                                
126 René Chapus destaca que, com relação aos estabelecimentos públicos e empresas estatais, houve uma 
manutenção das formas tradicionais de tutela. Ou seja: o regime de tutela permaneceu muito próximo do 
anterior à reforma de 1982, sendo ela exercida sobretudo por meio do poder de aprovação deferido aos 
ministros e ao prefeito (Droit administratif général. Tomo I. 10 ed. Paris: Montchrestien, 1996, pp. 396-
399). 
127 Isto nos permite afirmar o reconhecimento, pela constituição francesa, de todo um plexo de poderes 
implícitos às entidades territoriais, o que sem dúvida é uma novidade na França. 
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representante do governo central (o antigo prefeito), passa a exercer um papel não mais 

de administração ativa: cabe a ele, ao invés, apenas o controle de legalidade das 

entidades territoriais, o que fará não diretamente (ou seja, de ofício), como antes, mas 

mediante recurso aos tribunais administrativos (Conselho de Estado). A isto se resumiu 

a tutela no direito francês.  

 Quanto ao caso português, inobstante as diferenças jurídico-positivas em relação 

à França, deve-se destacar que aquele país, assim como este, constitui país unitário que 

adotou formas de descentralização que também ensejaram a criação de modalidades de 

tutela, para mediar as relações entre a administração central e as entidades autônomas 

ou descentralizadas.  

 Assim como na França, a tutela em Portugal conheceu duas fases. Se durante o 

todo o período moderno até a década dos anos 1970, Portugal foi um estado unitário 

rígido; com a promulgação da Constituição de 1976, foi institucionalizada a autonomia 

de certas pessoas da administração pública, excluindo-as expressamente, veremos 

adiante, da incidência do poder hierárquico do poder central. 

 Escrevendo durante a vigência da Carta de 1933, de inspiração nacionalista e 

corporativista, MARCELLO CAETANO destaca as principais características no instituto 

naquela altura, no conceito que oferece de tutela: 

 
[Tutela é] o poder conferido ao órgão de uma pessoa colectiva de 
intervir na gestão de outra pessoa colectiva autónoma, autorizando 
ou aprovando os seus actos, deveres legais, no intuito de coordenar 
os interesses próprios da tutelada com os interesses mais amplos 
representados pelo órgão tutelar128. 

 
Salienta CAETANO que à entidade tutelar podem ser atribuídos os poderes de 

correção, inspeção e substituição, similares àqueles já apontados na experíência 

francesa, acrescendo ser "frequente a lei atribuir à entidade tutelar certos poderes 

disciplinares sobre os órgãos tutelados", inclusive o de instaurar o processo do qual 

podem resultar além de sanções aos agentes públicos, também a própria "extinção da 

pessoa colectiva"129 .   

O segundo momento da tutela no direito português inaugurou-se a partir da 

Constituição de 1976. Referida constituição traz inovações importantes, ao enunciar o 

                                                
128 CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Tomo I. 1 ed. brasileira (8 ed. portuguesa). 
Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 223.   
129 CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Op. cit., p. 225.	
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país como estado unitário que "respeita na sua organização e funcionamento o regime 

autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias 

locais e da descentralização democrática da administração pública" (art. 6º 130 ), 

consagrando a autonomia das pessoas descentralizadas (as chamadas "autarquias 

locais") como cláusula pétrea (art. 288, "n" e "o"). A tutela do governo central sobre tais 

entidades ganha artigo específico na constituição portuguesa: com efeito, o art. 242 

prescreve que a "tutela sobre as autarquias locais consiste na verificação do 

cumprimento da lei por parte dos órgãos autárquicos e é exercida nos casos e segundo 

as formas previstas na lei" e que as "medidas tutelares especialmente restritivas da 

autonomia local serão precedidas de parecer de um órgão autárquico a definir por lei". 

Por fim, define o art. 199, "d", da constituição portuguesa que ao governo central, no 

exercício de funções administrativas, compete " Dirigir os serviços e a actividade da 

administração directa do Estado, civil e militar, superintender na administração indirecta 

e exercer a tutela sobre esta e sobre a administração autónoma". 

 Diante de tal cenário normativo, duas conclusões se fazem necessárias: (i) a 

tutela, no direito português, existe; e (ii) se no regime anterior a 1976 podia confundir-

se com a figura da hierarquia (como acontecia também na França, na vigência da versão 

tradicional do instituto), depois deste marco não pode haver confusão entre as figuras. 

PAULO OTERO, a bom termo, trata de fazer as devidas distinções entre hierarquia e tutela 

no ambiente português:  

 

a) A hierarquia administrativa é um fenômeno intra-subjectivo; a 
tutela, ao invés, traduz-se numa relação inter-subjectiva. Por isso 
mesmo, a tutela tem subjacente um processo de descentralização, 
enquanto a hierarquia se baseia numa desconcentração relativa. 

b) Consequentemente, a tutela administrativa tem como pressuposto a 
liberdade da entidade tutelada e a tipicidade da intervenção da 
entidade tutelar; na hierarquia administrativa, ao contrário, o espaço 
de “livre” apreciação dos subalternos pode ser discricionariamente 
reduzido ou mesmo suprimido pelo respectivo superior hierárquico. 

c) Na realidade, enquanto os poderes tutelares não se presumem, só 
existindo tutela administrativa na medida e sob as formas 
determinadas expressamente na lei; a hierarquia pelo simples facto de 
existir, confere ao órgão superior um conjunto de poderes inerentes à 

                                                
130 Transcrevemos a redação atual do artigo, modificado pelo constituinte derivado para incluir o 
princípio da subsidiariedade. O texto original, de 1976, era o seguinte:  " O Estado é unitário e respeita na 
sua organização os princípios da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da 
administração pública". 
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sua qualidade, independentemente de qualquer previsão legal 
expressa. 

d) Por conseguinte, a tutela assume natureza excepcional face à 
autonomia do ente descentralizado, devendo as respectivas 
disposições legais ser objecto de interpretação restritiva; por seu 
lado, a hierarquia constitui a forma de organização interna típica das 
entidades públicas, salvo disposição legal em contrário. 

e) Ao nível da estrutura funcional, a tutela nunca comporta a 
faculdade de a entidade tutelar emitir ordens ou instruções sobre a 
actividade da entidade tutelada, pelo que esta nunca se encontra 
integrada numa relação de subordinação, residindo neste facto a sua 
autonomia; quanto à hierarquia, o vínculo de subordinação resultante 
do poder de direcção e do correspondente dever de obediência 
constitui elemento integrante da seu conceito jurídico. 

f) Na hierarquia administrativa, o vínculo de subordinação confere ao 
superior a disponibilidade da vontade do subalterno; na tutela, ao 
invés, a entidade tutelar pode apenas condicionar a vontade da 
entidade tutelada (v.g., através da tutela integrativa), não podendo 
impor a iniciativa de qualquer acção. 

g) Por último, a entidade tutelar pode sempre impugnar 
contenciosamente os actos de tutela; em contrapartida, os subalternos 
nunca podem suscitar o controle jurisdicional dos actos através dos 
quais o superior exerce o poder hierárquico131. 

 

 Assim, no direito português, a tutela, por se consubstanciar em atividade de 

verificação de juridicidade fora de uma estrutura administrativa hierárquica, sem 

possibilidade portanto de qualquer integração de vontade da autoridade tutelar sobre a 

autoridade tutelada, pode ser considerada, na definição empregada nesta Tese, uma 

atividade encartada no controle. 

 Mas, de fora parte isto, o que as diferentes configurações jurídico-positivas da 

tutela têm a nos ensinar? Em que a análise de realidades tão distantes quanto a da 

França e de Portugal pode ajudar na compreensão da tutela no caso brasileiro?  

 Primeiramente, os exemplos do direito comparado analisados vão dar conta de 

que, não importando o que diga a doutrina, o conteúdo da tutela vai depender do que 

determine o direito positivo. De concepções hierárquicas de tutela (muito embora nem a 

doutrina francesa nem a portuguesa reconheçam) a concepções inseridas no controle 

(que correspondem à tendência atual em ambos os países, muito embora as respectivas 

doutrinas também não o reconheçam), a tutela não apresentará portanto, historicamente, 

nenhum conteúdo essencial, senão talvez o de ser, como apontado por OTERO, um 

                                                
131  OTERO, Paulo. Conceito e fundamento da hierarquia administrativa. Op. cit., p. 225-227. 
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fenômeno intersubjetivo, que ocorre entre um ente maior (normalmente a administração 

central) e um ente menor (autarquias, municípios, departamentos, territórios etc.).   

 Segundamente, a tutela tende a ser um fenômeno de países unitários. Em direito, 

é bem verdade, uma penada do legislador (constitucional ou ordinário) poderia fazer 

nascer em um país como o Brasil, a figura. O problema não está aí, mas na situação de 

fato que enseja uma descentralização administrativa por meio da tutela. Todos os países 

modernos, de grandes ou pequenas dimensões territoriais, com populações maiores ou 

menores, enfrentaram no século XX, processo que continua no atual século, um 

acréscimo de complexidade das relações sociais sem precedentes em períodos 

anteriores, decorrentes da industrialização, conflitos externos e internos, globalização e 

modificações culturais, que impôs ao Estado adotar novas formas de organização, 

capazes de legitimar a sua atuação, pacificar os administrados sob seu território e 

garantir formas mais eficazes de atingir as finalidades de interesse público que o 

inspiram. A descentralização foi uma das alternativas empregadas, e não apenas nos 

países unitários: nas federações ela também está presente nas discussões públicas. O que 

em parte explica o fato de a técnica de descentralização por tutela não ter sido um 

fenômeno comum nas federações 132 , ou pelo menos de o ter sido menos, em 

comparação com os países unitários, é a constatação de que a própria ideia de federação 

implica, por definição, uma divisão de poder entre pessoas diversas, às quais serão 

deferidas competências e garantida a autonomia administrativa, legislativa, financeira e 
                                                
132 Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma federação tal como o Brasil, a discussão sobre a 
descentralização se dá em outros termos, completamente diversos daqueles a que estamos acostumados. 
Na década de 1990, por exemplo, ficou famosa a obra Reinventing Government, de David Osborne, que 
influenciou o governo federal norte-americano, então sob administração de Bill Clinton. Para o autor: 
"Those are six of the principles that we found in our investigations. Entrepreneurial governments are 
catalytic, competitive, mission driven, results oriented, customer driven, and enterprising. The other four 
principles are equally commonsensical. Decentralization means empowering employees, pushing 
decisions down from one level of government to another. Community-owned government pushes control 
out of bureaucracy and into the community. Anticipatory government sresses prevention rather than cure. 
Finally, market-driven government explores the idea of changing markets rather than always using public 
programs to solve problems. These ten principles can be used to address many of the problems 
government and society face. Incorporating these principles will help managers develop new ways to 
address existing problems. The challenge for leaders in the 1990s is how to restructure dysfunctional 
public systems and make them effective again. There is much that we can do. My hope is that we will 
think seriously about the problems we face and the principles I have discussed and find one new thing 
that each of us can do to become part of the solution." ("Reinventing government". Public Productivity & 
Management Review, Vol. 16, No. 4, Fiscal Pressures and Productive Solutions: Proceedings of the Fifth 
National Public Sector Productivity Conference ( Summer, 1993), pp. 349-356, p. 356). Para um relato 
das repercussões concretas dessas ideias, ver: KAMENSKY, John. "Role of the 'Reinventing 
Government' Movement in Federal Management Reform". Public Administration Review, Vol. 56, No. 3 
(May - Jun., 1996), pp. 247-255. 
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o autogoverno. A tutela, quando houver, será um fenômeno consideravelmente menos 

relevante do que nos estados unitários, porque muito do poder já estará dividido.   

 Terceiramente, como visto dos exemplos de Portugal e da França, a tutela tem 

oscilado entre modelos que admitem uma forte ingerência do poder central sobre as 

entidades autônomas (concepção tradicional) e modelos que se restringem a um controle 

de legalidade ou juridicidade da atuação destas entidades por parte do governo central 

(concepção moderna). Dito de outro modo: a tutela, empiricamente considerada, terá o 

predomínio da criação da utilidade pública, na concepção tradicional, ou o predomínio 

da integração da ordem jurídica, conforme a concepção moderna. Tertium non datur. 

 Isto quer dizer, quartamente, que a tutela é um fenômeno de superposição: se 

assumir as características da concepção tradicional, estará inequivocamente no campo 

da hierarquia; se assumir as características da concepção moderna, então estará 

encartada no campo do controle. Qual será a utilidade, então, de se continuar a falar em 

tutela como um instituto autônomo? A utilidade será a de atender a uma certa tradição, 

que depois foi inclusive consagrada em textos constitucionais (a constituição 

portuguesa, como visto, tem dispositivos que expressamente referem a tutela), o que em 

si já a justifica. Tutela poderá ser um fenômeno inscrito na hierarquia ou poderá ser um 

fenômeno próprio da atividade de controle. Todavia, o erro que se deve evitar, 

sobretudo da parte dos doutrinadores, é o de misturar características da concepção 

tradicional com aquelas da concepção moderna, o que normalmente ocorre quando, por 

exemplo, só se leva em conta a produção dos manualistas clássicos franceses, sem 

proceder a uma investigação da posterior transformação legislativa do país, sestro não 

incomum no Brasil.    

 

3.2 Contornos da tutela no Brasil 

 

 A figura da tutela na experiência estrangeira, como visto acima, tanto na sua 

formulação tradicional, quanto na moderna, foi criada para dar conta de um fenômeno 

que foi assimilável ao Brasil apenas sob o regime imperial (uma assimilação possível 

seria a equivalência do préfet francês ao presidente de província imperial; o 

relacionamento do prefeito com os conselhos locais, ao relacionamento do presidente de 

província com as assembleias locais; a justificativa, presente em ambos os casos, de 

necessidade de conformação das administrações locais às diretrizes do poder central, 

etc.). Aliás, o dilema da descentralização foi a questão central na disputa político-
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jurídica entre os partidos conservador e liberal, desde a regência até o final do Segundo 

Império, tema ainda à espera de quem o aborde sob o prisma do direito administrativo. 

O tipo de relacionamento interadministrativo regido pela tutela visava a resolver um 

problema que, no Brasil, depois de 1891, recebeu solução diversa, via regime 

federativo. A descentralização nos países unitários (como França, Itália, Espanha, 

Portugal) visou a, como se disse, dar respostas ao problema da concentração de poder, 

exatamente a mesma função do regime federativo em estados federais, como Brasil, 

Estados Unidos e Alemanha133. Embora respondam ao mesmo problema, as soluções 

são diversas e, sic et simpliciter, não podem ser reciprocamente assimiladas. A 

propinquidade entre elas não é, pois, razão de identidade.  

 Mas nem sempre a descentralização foi o grande objetivo dos estados-nacionais. 

Até o século XIX, pode-se afirmar, o objeto das preocupações de alguns estudiosos e 

estadistas era justamente o contrário: como promover a centralização? No Brasil, 

compreensivamente, já que ainda estávamos ainda na consolidação do Império, recém-

saído de uma fase de turbulentos eventos 134 , o nosso primeiro administrativista 

publicado, PAULINO JOSÉ SOARES DE SOUSA, o VISCONDE DO URUGUAY, faz a seguinte 

advertência acerca da descentralização: 

 

A centralização é essencial, não pode deixar de existir quando se 
trata de interesses comuns, e gerais a uma sociedade. É então o 
laço que a une. Dai a um Município a faculdade de entender em 
negócios que afetam a toda a Província, ou diversos Municípios, à 
Província o direito de tomar resoluções que entendam com os 
negócios e interesses de outras ou de todo o Império, e tereis a 
anarquia e a dissolução da sociedade135. 

 

 Tal afirmação não quer dizer que o VISCONDE DO URUGUAY não reconhecesse 

a importância da descentralização. O que ele defendia, em verdade, e nisto demonstra o 

seu caráter essencialmente conservador — traço infelizmente não encontrável em 

homens do nosso tempo — é que houvesse a devida prudência na sua instituição. Para 

ele, "a maior ou menor centralização ou descentralização depende muito do país, da 

                                                
133 Cármen Lúcia Antunes Rocha ensina que o "objetivo da Federação é alcançar a eficácia do exercício 
do poder no plano interno de um Estado, resguardando-se a sua integridade pela garantia de atendimento 
das condições autônomas dos diferentes grupos que compõem o seu povo e assegurando-se, assim, a 
legitimidade do poder e a eficiência de sua ação" (República e federação no Brasil. Traços 
constitucionais da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 171).  
134 Ver, acima, nota de rodapé nº 93.	
135  URUGUAY, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo II. Rio de Janeiro: 
Typographia Nacional, 1862, p. 172 (ortografia atualizada e grifos da transcrição). 
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educação, dos hábitos e caráter nacionais, e não somente da legislação136", sendo certo 

que se deve obedecer às naturais aplicações de ambas as figuras, ou seja "sujeitar a uma 

centralização maior os negócios de maior importância; a uma centralização média os de 

importância secundária; a uma centralização mínima ou a uma descentralização 

completa os negócios de interesse puramente local, que somente afetam localidades"137. 

 Foi, ao que se sabe, o Autor, o primeiro entre nós a referir-se à tutela como o 

meio de vinculação das entidades descentralizadas ao poder central.  Note-se, no 

entanto, que não se referia à tutela como um elemento de promoção de descentralização, 

concepção hoje corriqueira, mas, ao invés, como uma forma de manutenção da 

centralização. Veja-se: 

 
Em matéria administrativa a centralização aplica-se e conserva-se pela 
fiscalização ou tutela que exerce a autoridade central a respeito de 
cada Província ou Município, fiscalização ou tutela indispensável 
não só para resguardar os direitos e interesses da associação em 
geral, como também para assegurar o cumprimento das leis, e o 
respeito aos direitos de cada um.  

Essa fiscalização e tutela, impossíveis sem certo grau de 
centralização, são tanto mais necessárias, quanto nas localidades não 
existe abundância de homens habilitados a imparciais para os cargos 
públicos, e quando se elas acham divididas por odientas parcialidades, 
que se servem das posições oficiais para oprimir e abater os seus 
adversários. 

Poderá alguém sustentar que a maior parte das nossas Câmaras 
Municipais, poderiam, sem graves inconvenientes, viver 
completamente independentes de toda e qualquer fiscalização e tutela? 

Se as nossas leis provinciais não estivessem sujeitas à sanção do 
Delegado do Poder central, a à revisão e anulação pela Assembleia 
Geral, existiria Império?138 

  

 O primeiro debate sobre a descentralização no Brasil, que produziu 

consequências normativas relevantes, foi o que se deu no período da regência e 

culminou na aprovação do Ato Adicional de 12 de agosto de 1834. Referida norma 

alterava a Constituição de 1824 para criar a regência una, dissolver o Conselho de 

Estado, criar as Assembleias Legislativas nas províncias, reduzindo os poderes do 

Presidente da Província (representante do governo central), e criar o Município Neutro 

da Corte, separado da província do Rio de Janeiro. O movimento que culminou nesta 

                                                
136 URUGUAY, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo II. Op. cit., p. 173-174.	
137 URUGUAY, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo II. Op. cit., p. 173. 
138 URUGUAY, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo II. Op. cit., p. 178-179. 
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reforma constitucional tinha natureza aparentemente contraditória, pois ao mesmo 

tempo em que concedia mais poder à regência, agora unificada nas mãos de um único 

agente, permitia maior autonomia às províncias. Havia, em todo esse movimento, 

conforme aponta URUGUAY, uma verdadeira "vertigem"139, que introduziu um período 

de instabilidade política grave.  

 Tal estado de coisas só foi pacificado com a edição da Lei nº 105, de 12 de maio 

de 1840, a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional, que, a propósito de interpretar 

disposições do mencionado diploma, reduziu, nos pontos mais sensíveis, os poderes 

provinciais, tais como certas hipóteses de destituição de magistrados e de extinção de 

cargos públicos, e restituiu os poderes do Presidente de Província. Mais ainda, em 23 de 

novembro de 1841, mediante a Lei nº 234, foi restaurado o Conselho de Estado; e em 03 

de dezembro do mesmo, por meio da Lei nº 261, foi reformado o Código do Processo 

Criminal, promovendo-se a separação entre o Poder Judiciário e a Administração 

Pública provincial, o que significou a retomada, para o governo central, de grande parte 

dos poderes que haviam sido transferidos às províncias com o Ato Adicional (v.g., 

poderes de nomeação de juízes e promotores de justiça). 

 O estudo clássico do liberal TAVARES BASTOS, A Província. Estudo sobre a 

descentralização no Brasil, de 1870, opunha-se frontalmente à restauração 

conservadora de 1840-1841, defendendo expressamente que a descentralização, no 

Brasil, dever-se-ia aproximar do regime federativo, do qual o modelo por excelência 

àquel'altura era o dos Estados Unidos. É ver-se: 

 

Vemos os espíritos aflitos em busca de um ponto de apoio no espaço: 
quanto a nós, não há outro; é a autonomia da Província. Votai uma lei 
eleitoral aperfeiçoada, suprimi o recrutamento, a guarda nacional, a 
policia despótica, restabelecei a independência da magistratura, 
restaurai as bases do código do processo, tornai o senado temporário, 
dispensai o conselho de estado, corrigi ou aboli o poder moderador; 
muito tereis feito, muitíssimo, pela liberdade do povo e pela honra da 
nossa pátria: mas não tereis ainda resolvido este problema capital, 
equuleo de quase todos os povos modernos: limitar o poder executivo 
central às altas funções políticas somente. Deixai-lhe o exercício das 
atribuições que tem, deixai a capital concentrar os negócios locais, 
consenti que possa estender-se por toda a parte o braço gigantesco do 
Estado, tutor do município e da província; e vereis, por melhores que 
as leis novas sejam, dominar a nação, e tudo perverter, o governo, o 
poder executivo. Descentralizai o governo; aproximai a forma 
provincial da forma federativa; a si próprias entregai as 
províncias; confiai à nação o que é seu; reanimai o enfermo que a 

                                                
139 URUGUAY, Visconde do. Ensaio sobre o direito administrativo. Tomo II. Op. cit., p. 211. 
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centralização fizera cadáver; distribui a vida por toda a parte: só 
então a liberdade será salva. 

A liberdade pela descentralização, tal é o objeto do estudo que 
empreendemos sobre a Província no sistema político do Brasil, qual 
existe, e qual tentara organizá-lo a revolução de 1831140. 

  

 A obra de TAVARES BASTOS não tem, como se sabe, um caráter científico ou 

mesmo dogmático; é muito mais de natureza panfletária. Teve, contudo, influência 

significativa nos meios republicanos. Tanto que, na Constituição de 1891, já deflagrado 

o golpe de estado que depôs o Imperador, praticamente todas as suas reivindicações 

descentralizantes estavam no texto constitucional: regime federativo, ampla autonomia 

das províncias (agora estados), instituição de forças policiais estaduais, de justiça 

estadual, reconhecimento de autonomia aos municípios, eleição para o presidente de 

província (agora governador de estado), instituição de um legislativo estadual 

permanente, competências tributárias próprias (que garantiam aos estados autonomia 

financeira), entre outras.  

 Foi deste modo que, historicamente, a descentralização se instalou entre nós. A 

tutela (se é que se a podia chamar assim), nos limites em que praticada no regime 

imperial, foi completamente suplantada pela federação. Com efeito, na passagem do 

século XIX para o século XX as autarquias e outras pessoas da administração indireta 

não eram sequer cogitadas no Brasil, tanto que o Código Civil de 1916, no capítulo em 

que tratava das pessoas jurídicas, mencionava apenas União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios como pessoas jurídicas de direito público (art. 14)141. 

 O fenômeno autárquico, embora possa ser enxergado em exemplos ainda do 

século XIX142, adquiriu no Brasil importância a partir da década de 1930, no período do 

                                                
140 TAVARES BASTOS, Aureliano Cândido. A Província. Estudo sobre a descentralização no Brasil. 
Rio de Janeiro: n/d, 1870, p. 29-30 (ortografia atualizada e grifos diversos do original). 
141 Rui Barbosa foi um dos críticos deste artigo, salientando que nem sempre "a personificação jurídica 
nos entes de direito público se alia, política ou administrativamente, a uma jurisdição territorial. Não é o 
império mais ou menos autônomo, mais ou menos subordinado sobre um território, o que discrimina 
essas pessoas, jurídicas, às vezes qualificadas com o nome de administrativas. Para estabelecer essa 
distinção, o que releva é verificar se a instituição funciona, de algum modo, por uma delegação de 
poderes públicos (...)" (Obras completas de Rui Barbosa. Vol. 32, Tomo III. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Cultura, 1968, p. XLI-XLII). Estava aí, justamente, a essência do fenômeno autárquico, que 
acabou não consagrado no Código Civil de 1916. 
142 Há autores que citam a Caixa Econômica da Corte (precursora da atual Caixa Econômica Federal), 
criada em 12 de janeiro de 1861, pelo Imperador D. Pedro II, como a primeira autarquia do Brasil, por 
meio do Decreto nº 2.723. Em pesquisa legislativa, encontramos exemplos mais remotos ainda: o Instituto 
Vaccinico do Império, criado pelo Decreto nº 464, de 17 de agosto de 1846; o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, criado por meio do Decreto nº 1.428, de 12 de setembro de 1854; e o Imperial Instituto 
Bahiano de Agricultura, criado pelo Decreto nº 2.500A, de 01 de novembro de 1859. Depois de 1861 
ainda foram criados: o Instituto dos Surdos Mudos (Decreto nº 4.046, de 19 de dezembro de 1867), o 
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Estado Novo. Com a criação do já mencionado Departamento Administrativo do 

Serviço Público - DASP, em 1938, impulsionou-se a criação de entidades autárquicas 

destinadas ao desempenho de atividades meramente administrativas e de 

assessoramento, serviços públicos e mesmo atividades econômicas143.   

 O movimento de proliferação de entidades autárquicas no Estado Novo, embora 

se enquadre em um esquema de descentralização administrativa — o que significa em 

tese um "enfraquecimento" do poder central e uma transferência de poderes às pessoas 

descentralizadas —, na verdade teve outra inspiração, de natureza inquestionavelmente 

autoritária. Como bem ressalta JOÃO CAMILLO DE OLIVEIRA TORRES: 

 

E por fim vieram as autarquias. Não iremos discutir a infinidade de 
problemas jurídicos acerca das autarquias e órgãos semelhantes — há 
uma enorme quantidade de situações diferentes e até hoje ninguém se 
entendeu muito bem a respeito. Fixemos, apenas, esta noção básica: 
para determinados fins de política social ou econômica, a União criou 
órgãos autônomos, sujeitos diretamente o Poder Executivo na 
maioria dos casos e sem qualquer interferência acentuada do 
Poder Legislativo e que, sediados na capital do país, exercem a sua 
ação sobre todo o território nacional144.  

 

 O Autor está certo quanto à escassa influência do Poder Legislativo sobre a 

criação e funcionamento das autarquias; praticamente todas as autarquias do período 

varguista foram criadas mediante decretos leis145. Todavia, ainda que assim não fosse, a 

tradição constitucional brasileira consagrou a privatividade da iniciativa de lei sobre a 

matéria ao chefe do poder executivo, de modo que o máximo de influência do poder 

legislativo sobre a criação de uma autarquia seria o de aprovar ou não o projeto 

                                                                                                                                          
Instituto Nacional de Música (Decreto nº 143, de 12 de janeiro de 1890), o Instituto Nacional de Hygiene 
(Decreto nº 372 B, de 02 de maio de 1890), o Instituto Nacional dos Cegos (Decreto nº 408, de 17 de 
maio de 1890) o Instituto Sanitário Federal (Decreto nº 1.647, de 12 de janeiro de 1894), o Instituto 
Nacional de Surdo-Mudos (Decreto nº 3.964, de 23 de março de 1901), o Commissariado da Alimentação 
Pública (Decreto nº 13.069, de 12 de junho de 1918), o Instituto Biológico de Defesa Agrícola (Decreto 
nº 14.356, de 15 de setembro de1920), e o Instituto Vaccinogênico Federal (Decreto nº 14.629, de 17 de 
janeiro de 1921).  
143 São exemplos a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, criada pelo Decreto Lei nº 4.746/1942; a 
Estrada de Ferro Central do Brasil, criada pelo Decreto Lei nº 5.034/1942; o Serviço de Navegação do 
Rio da Prata, criado pelo Decreto Lei nº 5.252/1943; os Institutos de Aposentadorias e Pensões, existentes 
desde 1933, entre outras. 
144 TORRES, João Camilo de Oliveira. A formação do federalismo no Brasil. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, s/d, pp. 250-251. Grifos aditados. 
145 No período anterior ao Código Civil de 1916, admitia-se a criação de autarquias mediante decretos do 
executivo. Como a norma civilística trouxe o rol exaustivo de pessoas jurídicas, naturalmente a criação de 
pessoas jurídicas fora daquele figurino deveria ser veiculada por lei em sentido formal. Isto explica por 
que, em períodos autoritários, o veículo normativo mais utilizado para a criação de autarquias tenha sido 
o decreto lei.  
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apresentado pelo executivo. Mas não é só. OLIVEIRA TORRES aponta ainda um duplo 

resultado da multiplicação de autarquias e outros órgãos públicos na época: de um lado, 

o aumento da influência de entidades federais nos estados e, de outro, uma concentração 

de entidades sediadas na capital federal. E explica: 

 
Ora, esta multiplicidade de órgãos, com funções diferentes, mas 
paralelas em muitos casos, e concorrentes com a administração dos 
Estados e, mesmo, com órgãos da administração nacional, levou ao 
seguinte panorama: possui o Brasil, hoje, extraordinário número de 
órgãos centralizados, isto é, com sede no Rio e atuando no resto do 
país. Os autores costumam denominar isto de "descentralização 
funcional": a expressão é justa e aplicável. Acontece, no entanto, 
que, seja como for, é centralização no plano regional, significa 
aumento dos poderes do governo central e reduz a margem de 
ação dos governos locais. Em cada capital de Estado, como que 
bloqueando a administração estadual, existe um  exército de 
repartições federais, movimentando mais funcionários, maiores 
somas de dinheiro e interessando a número maior de pessoas 
(...)146. 

 

 A doutrina administrativista procurou imediatamente compreender a “nova” 

figura. TITO PRATES DA FONSECA, contemporâneo da fase de expansão do modelo 

autárquico, já associava a figura da tutela ao relacionamento do governo central com as 

autarquias recém-criadas, ressaltando o fato (absolutamente incomum no direito 

brasileiro) de que a prática de alguns atos pela autarquia dependeria de autorização (ou 

acompanhamento) por parte da administração central: 
 
Já na autarquia — criação do Estado — existe a tutela, porque, à 
semelhança das pessoas físicas relativamente incapazes, é necessário 
assistir, completando, por autorização prévia, a competência da 
entidade paraestatal, para determinados atos. Não se trata de 
fiscalização externa, porque não se vigia somente a execução do 
serviço, mas de tutela, porquanto devem ser autorizados certos atos da 
pessoa jurídica. Na autarquia, portanto, o Estado fiscaliza 
externamente o serviço, internamente os negócios e tutela o exercício 
de certas atividades. A extensão dessa tutela depende do ato de criação 
da entidade autárquica147.  

 

                                                
146 TORRES, João Camilo de Oliveira. A formação do federalismo no Brasil. Op. cit., p. 251. Grifos da 
transcrição. 
147 FONSECA, Tito Prates da. Lições de direito administrativo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1943, p. 
93. 



89 
 

 OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO trata de justificar a utilização do termo 

tutela para designar a relação poder central versus entidade descentralizada ou 

autárquica: 

 
O vocábulo tutela, empregado no Direito Administrativo, como 
expressão correspondente ao controle, sobre órgãos de um mesmo 
organismo moral ou sobre órgãos de um outro organismo moral 
menor, e, especialmente, como controle de oportunidade ou 
conveniência, é de velha tradição. Contudo, sempre foi objeto de 
crítica, porquanto pode gerar mal-entendidos, em virtude do 
significado do termo no Direito Civil. Isso porque sugere a ideia de 
incapacidade. Não obstante, como observado, é de uso corrente, e 
outra expressão melhora ainda se não encontrou para substituí-la. 
Demais, os órgãos sob tutela, na verdade, são os de competência 
limitada pelo órgão controlador, e o organismo menor controlado pelo 
que o criou, também, tem a capacidade, por este atribuída, limitada. 

Aliás, dada a precedência da sistematização do Direito Civil ao 
Direito Administrativo, como ciência jurídica, fez com que se 
transladasse daquele para este vários institutos, que apresentavam 
alguma analogia, nos dois ramos jurídicos, e fossem adotados segundo 
o conceito próprio do Direito Público, embora tivessem suas raízes no 
Direito Privado. 

Assim, uma coisa é a tutela civil e a outra é a tutela administrativa. 
Designa esta última o controle de oportunidade ou conveniência 
que um órgão paralelo de um mesmo organismo jurídico exerce 
sobre outro, a fim de coordenar a manifestação da sua vontade 
com o interesse do todo, ou que um órgão de aparelho 
governamental superior exerce sobre órgão de aparelho 
governamental inferior, ou melhor, que o organismo criador exerce 
sobre o organismo por ele criado, mediante seu desdobramento nesse 
novo ente.148 

 

 CAIO TÁCITO assim se manifesta sobre o controle exercido pelo poder central 

sobre as autarquias: 

 
Mediante a subordinação da autarquia a órgãos da administração 
direta, usualmente de âmbito ministerial, que ora participam a priori, 
ora a posteriori, do exame de legalidade, ou de mérito dos atos 
administrativos. Há, normalmente, recurso hierárquico de certas 
decisões finais da administração autárquica para as autoridades 
da administração direta, a que se achem subordinadas149. 

                                                
148	BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. V. 2. Op. 
cit., p. 132. Grifos diversos dos originais.	
149 TÁCITO, Caio. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 169. Grifos em negrito aditados. 
O mesmo autor defende que a supervisão ministerial sobre empresas estatais admitiria contornos 
verdadeiramente hierárquicos, compreendendo até o poder de interferir no resultado de licitação 
promovida por aquelas pessoas (ver: "Empresa pública. Supervisão ministerial". In: Temas de direito 
público. 2º Volume. Rio de Janeiro: Renovar, 1197, pp. 1193-1199). 
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 Das manifestações doutrinárias acima transcritas, o que se pode notar é que (i) o 

relacionamento entre a administração central e as autarquias é convencionalmente 

chamado tutela (sendo um truísmo afirmar que não se confunde com a tutela civil); (ii) a 

extensão dos poderes da administração central sobre o comportamento da pessoa 

autárquica é ampla (para não dizer total), já que se admite a revisão tanto em situação 

de ilegalidade quanto por questões de mérito; e (iii) em razão do forte vínculo entre a 

administração central e as autarquias, admite-se o recurso hierárquico de certos atos 

praticados por esta150. 

 Claro está que tais concepções — que, ver-se-á em seguida, correspondem a 

uma descrição mais ou menos coerente do direito positivo brasileiro —  aproximam o 

fenômeno da tutela no Brasil à concepção tradicional de tutela segundo a experiência 

estrangeira. No item precedente observamos ser a tutela um conceito de superposição, 

ou seja, uma figura que, conforme a configuração determinada pelo direito positivo, 

pode enquadrar-se como hierarquia ou como controle, conforme se permita a ingerência 

do órgão central, respectivamente, em todos os aspectos da atuação da entidade 

autárquica ou naqueles aspectos relacionados exclusivamente à juridicidade da sua 

atuação. Claro está que, nas definições dadas pelos autores citados, está-se a falar de 

tutela-hierarquia e não de tutela-controle.  

 O problema se coloca quando as formulações doutrinárias passam a descrever o 

direito positivo a partir de uma concepção de tutela-controle, sem que o direito positivo 

acompanhasse, na mais mínima medida, esta modificação de entendimento.  

 Assim é que, já nos anos 1950, surgem afirmações como a de THEMÍSTOCLES 

BRANDÃO CAVALCANTI, para quem a “tutela administrativa constitui exceção: ela só se 

pode exercer dentro dos limites da lei, sendo a autonomia do órgão tutelado a regra e a 

subordinação excepcional, ao contrário do que ocorre com o regime hierárquico, de 

ampla subordinação e dependência 151 ”. Na mesma linha, na década seguinte, 

manifestou-se JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, sustentando ser "forçoso existir texto legal 

expresso que estabeleça [a tutela] e que, ao mesmo tempo, assinale os limites exatos do 
                                                
150  A discussão sobre o cabimento ou não de recurso hierárquico ao chefe do executivo ou ministro de 
estado contra atos das autarquias é interessante porque ilustra muito bem a posição destas pessoas 
jurídicas no interior da administração pública brasileira. Discutiremos este ponto, quanto aos aspectos que 
interessam para a presente Tese, ainda neste Capítulo 3. 
151 CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de direito administrativo. Vol. II. 3 ed.. Rio de 
Janeiro, São Paulo: Freitas Bastos, 1956, p. 177. 
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contrasteamento tutelar", e concluindo que "nulla tutella sine lege; nulla tutella praeter 

legem; nulla tutella contra legem"152. O raciocínio que se desenrola por trás de 

afirmações como estas é o de que as competências da administração central em direção 

às pessoas da administração indireta no tocante à tutela não seriam presumidas (caso em 

que a lei as poderia restringir), mas, ao contrário, somente exercitáveis se a lei assim o 

permitisse (o que se afirma, de resto, corretamente, quanto ao controle). 

  Já se demonstrou, no Capítulo 2, precedente, que, sob a Constituição de 1988, 

não existe qualquer restrição à incidência do poder hierárquico do chefe do executivo 

sobre os entes da administração indireta153, assim como não a há, naturalmente, com 

relação à administração direta. Nunca se esqueça que o art. 84, II, outorga ao presidente 

da república a competência para exercer, com auxílio dos ministros, a "direção superior 

da administração federal". Querer que, para além desta competência, seja necessário 

aduzir-se uma autorização legal para que o chefe do executivo possa atuar sobre as 

pessoas da administração indireta, significa inverter a ordem dos fatores e deixar nas 

mãos do legislador ordinário dar ao executivo competência de que este já dispõe por 

força da redação expressa do dispositivo constitucional. Significa, então, esvaziar uma 

competência deferida pelo constituinte de 1988 e, na prática, transformar em norma de 

eficácia limitada norma de eficácia plena (ou, ao menos, contida, se admitirmos que 

algumas restrições são possíveis ao legislador ordinário, como as que, por exemplo, 

ocorrem no caso das agências reguladoras ou universidades). Não se pode inferir uma 

regra de reserva legal das competências de tutela porque, um, tal regra não existe na 

Constituição, e, dois, muito mais gravemente, significaria derrogar interpretativamente 

norma expressa em sentido contrário. Se quisesse que o chefe do executivo dirigisse 

superiormente a administração pública nos termos da lei, o Constituinte de 1988 teria de 

ter sido expresso neste sentido. A norma que está contida no art. 84, II, lido 

honestamente, é muito diferente disto.  

 Destaque-se, outrossim, que esta configuração constitucional, que outorga ao 

chefe do executivo competências hierárquicas sobre a totalidade da administração 

pública, não é novidade trazida pela Carta atual. Tal estrutura é inegavelmente 

tradicional no direito brasileiro — integra-se à sua índole –, e vigeu em nada menos que 

todos os regimes constitucionais desde a Independência. Senão, vejamos.  

                                                
152 CRETELLA JUNIOR, José. "Definição da tutela administrativa". RDA, nº 96, abr./ jun. 1969, pp. 28-
40, p. 36.	
153 Uma aparente exceção é a do art. 207 da Carta, que será abordado neste Capítulo 3, à frente. 
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 A Carta Imperial de 1824, no art. 98, instituía o poder moderador, delegando-o 

ao Imperador, Chefe Supremo da Nação, qualificando-o como "a chave de toda a 

organização política". Sua finalidade, ainda nos termos do dispositivo citado, era 

garantir "a manutenção da Independência, equilíbrio, e harmonia dos mais Poderes 

Políticos". No uso do poder moderador, o Imperador tinha competências para nomear 

senadores, convocar extraordinariamente a Assembleia Geral, sancionar os decretos e 

resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, aprovar e suspender as 

resoluções dos Conselhos Provinciais, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver 

a Câmara dos Deputados, nomear e demitir livremente os ministros de estado, 

suspender magistrados, entre outras (art. 101). Ainda, cabia ao Imperador chefiar o 

poder executivo, podendo, com auxílio dos ministros de estado, expedir os decretos, 

instruções e regulamentos adequados à boa execução das leis (art. 102), e também 

nomear e destituir a qualquer tempo os presidentes de províncias (art. 165). Não se 

fazia, naturalmente, ainda, a distinção entre administração direta e indireta, nem 

tampouco entre as várias administrações públicas hoje identificáveis na Constituição 

vigente. 

 A Constituição de 1891, republicana, outorgava ao presidente da república o 

exercício do poder executivo (art. 41, caput), respeitada a autonomia de estados e 

municípios. Nesta qualidade, o presidente da república detinha competências para 

nomear e demitir livremente os ministros de estado, prover os cargos civis e militares 

federais, prestar contas ao Congresso Nacional, entre outras atribuições (art. 48). A 

exemplo de nossa primeira carta, não havia a distinção entre administração direta ou 

indireta; a única divisão, de ordem material, que se realizava, no corpo administrativo, 

era a dos ministérios, nos termos do art. 49, in fine ("O Presidente da República é 

auxiliado pelos Ministros de Estado, agentes de sua confiança que lhe subscrevem os 

atos, e cada um deles presidirá a um dos Ministérios em que se dividir a Administração 

federal"). A Constituição de 1934, de fora parte os poderes interventivos deferidos ao 

presidente da república, continha rol de competências administrativas similar ao da 

constituição precedente (arts. 51, 56, 59 e 60), igualmente sem limitar o poder 

hierárquico do chefe do executivo sobre a administração central e as pessoas a ela 

vinculadas (administração indireta).   

 A Constituição de 1946, a seu turno, dispunha ser o poder executivo exercido 

pelo presidente da república (art. 78), que detinha rol de competências essencialmente 

idêntico ao das constituições anteriores (art. 87). Novidade, desta Carta, era a menção à 
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"administração descentralizada", no parágrafo único do art. 65 ("A lei regulará o 

processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos 

do Poder Executivo e da administração descentralizada") e às entidades autárquicas e 

empresas estatais (arts. 48, I; 77, II; 105, §3, "a" e "e"; 141, §§31 e 38;  181, §3º; e 185). 

Além de não restringir as atribuições da presidência da república à administração direta, 

a Constituição de 1946 reconhecia expressamente atribuições hierárquicas ao chefe do 

executivo sobre as entidades da administração direta, ex vi do art. 222, "a"154, o que 

deixa indene de dúvidas que, inobstante o "esbaldamento" em expressões referentes às 

autarquias e à descentralização, o Constituinte de 1946 não foi mais original do que os 

seus predecessores. 

 Analisando-se a Constituição de 1967, o mesmo se dá.  Define-se simplesmente 

o presidente da república como encarregado do exercício do poder executivo (art. 74), 

detendo as mesmas tradicionais competências (nomeação e exoneração de ministros, 

expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução das leis, etc. — art. 83 c/c 

arts. 86 e 87), e mais aquelas decorrentes do caráter autoritário que caracterizou o 

período (poder de nomeação de prefeitos de municípios declarados de segurança 

nacional — art. 83, V, c/c art. 16, §1º, "b"). Em tal constituição também se encontram as 

menções à administração descentralizada (art. 48) e às autarquias (arts. 20, §1º; 71, §5º; 

94, §§4º e 5º; 97, §2º; 146, I, "b", II, "d"; 152, §2º, "f"; 163, §2º; entre outros). A 

Constituição de 1969 manteve a mesma estrutura, sem modificações significativas. 

 Diante do que se vem de expor, aquilo que sempre se louvou, em doutrina, como 

fator de autonomia, descentralização, dação de poder aos organismos menores, não é, 

de fato e de direito, no Brasil, nem autonomia, nem descentralização, nem muito menos 

dação de poder aos organismos menores. Aqueles que redigiram a Constituição de 

1988, se quisessem ter produzido tais resultados, não deveriam ter alocado, na pessoa 

do chefe do executivo, um poder hierárquico espraiado sobre todos os órgãos e pessoas 

da administração pública. Não os preocupou, tal problema, e preferiram reproduzir, na 

                                                
154 "Art. 222. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de espécie 
alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que no 
período compreendido entre os noventa dias anteriores à data das eleições federais, estaduais e municipais 
e o término, respectivamente, do mandato do Presidente da República, do Governador do Estado e do 
Prefeito Municipal importem:  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 15, de 1965) 
a)    nomear, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, no serviço centralizado, autárquico ou 
nas sociedades de economia mista de que o Poder Público tenha o contrôle acionário a não ser para 
cargos em comissão ou funções gratificadas, cargos de magistratura, e ainda para aquêles para cujo 
provimento tenha havido concurso de provas;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 15, de 1965) (...)" 
(grifos da transcrição). 
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"Carta Cidadã", uma estrutura secular de concentração de poder, que em nada mudou, 

em intensidade, desde épocas ditatoriais como a do Estado Novo. A tutela que se pratica 

no Brasil, assim, não apresenta nenhuma diferença substancial que demande um 

tratamento doutrinário separado da hierarquia, ao contrário do que ocorre em outros 

países que nos forneceram os modelos mentais que ainda utilizamos no nosso direito 

administrativo. Se se quiser falar de tutela no Brasil, que se diga bem claro: é o nome 

que se dá à hierarquia, quando referida às pessoas integrantes da administração 

indireta, com muitos, senão todos os caracteres de um conceito forte de subordinação. 

 À luz de tais considerações, devem ser recebidas com amplas reservas 

afirmações como a de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para quem:  

 
[A] tutela é antes de mais nada um controle, no que diverge 
profundamente da subordinação hierárquica. Esta tem, a nosso 
ver, como ideia central o poder de mando, o que significa plena e 
contínua disponibilidade sobre a ação dos subordinados. Já a tutela, 
por ser apenas um controle sobre a atividade de pessoa pública exclui 
preliminarmente o poder de mando ou a disponibilidade sobre os atos 
do tutelado, tendo em vista que os interesses que prossegue são "seus, 
competem-lhe, atribuídos que lhe foram pelo Estado, para os exercer 
em nome da própria capacidade. A tutela consiste simplesmente no 
poder de conformar os do tutelado às superiores diretrizes da 
Administração no que envolve tanto aspectos da legalidade quanto 
de conveniência.155 

 

 Apesar de pretender sustentar que a tutela "diverge profundamente" da 

hierarquia, o autor trai-se a si próprio no mesmo parágrafo, pois logo em seguida 

sustenta que a atividade da autarquia pode ser objeto de escrutínio, pelo chefe do 

executivo, não apenas quanto a aspectos de legalidade mas também de "conveniência". 

Deve-se perguntar então: o que resta da atividade administrativa se excluirmos a 

legalidade e a conveniência? Difícil, nesta hipótese, cogitar de outros campos 

reservados à autonomia dos entes descentralizados, que não o da escolha da cor dos 

formulários e o da opção entre o cafezinho "paulista" ou "carioca"... Mais ainda, 

analisando-se a obra do autor em questão, deve-se relembrar que ele liderou a corrente 

doutrinária que se opôs o movimento de criação das agências reguladoras, autarquias 

em regime especial, com previsão de mandato fixo para seus dirigentes, sob o 

argumento de que os mandatos não poderiam estender-se "além de um mesmo período 

                                                
155 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. "Modalidades de descentralização administrativa e seu 
controle". RDP nº 4, abril-junho de 1968, pp. 51-72, pp. 65-66. 
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governamental", sob pena de impedir que "o novo Presidente imprimisse, com a escolha 

de novos dirigentes, a orientação política  e administrativa que foi sufragada nas urnas", 

configurando, assim, em última instância, "uma fraude contra o povo"156. Se as 

autarquias, pessoas integrantes da administração indireta e portanto, segundo esta 

corrente, sujeitas à tutela governamental, precisam que os seus dirigentes sejam 

escolhidos, a cada novo governo, para refletir as "escolhas do povo", então isto 

significa, por linhas tortas, reconhecer o forte poder dispositivo (rectius: hierárquico) do 

presidente da república sobre as autarquias federais. É um contrassenso sustentar que as 

autarquias desempenham suas competências definidas em lei — rectius novamente: 

com fundamento exclusivo na lei — , para em seguida apontar como inconstitucional e 

"contrário ao povo" um modelo que afirma justamente uma certa autonomia da entidade 

descentralizada justamente para que ela exerça as competências que a lei lhe outorga. 

  A discussão sobre o modelo de agências reguladoras no Brasil é tópico já 

superado de há muito, não apenas porque os inconstitucionalistas-enragés de plantão 

foram amplamente derrotados em seus argumentos, mas também porque as agências 

reguladoras, aparelhadas e esvaziadas nas últimas gestões federais, perderam 

importância no debate público brasileiro. Não é inexato sustentar que o que a ideologia 

não conseguiu fazer no plano doutrinário, conseguiu fazer de fato, ao corromper (em 

mais de um sentido) tais instituições. São hoje uma triste caricatura do que deveriam ser 

— daí o desinteresse que causam. Todavia, sobretudo no que tange o tema do presente 

Capítulo, cabem algumas breves considerações. O seu modelo não é inconstitucional, ao 

contrário do que sempre sustentou CELSO ANTÔNIO, por uma série de razões. A primeira 

delas consiste em que o fato de as autarquias (figurino jurídico das agências 

reguladoras) encontrarem-se em situação de subordinação hierárquica em relação à 

administração central não impede o legislador de impor restrições pontuais ao poder 

hierárquico do chefe do executivo157. O poder de nomeação e destituição é apenas uma 

                                                
156 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 30 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2013, p. 180.  
157 Especificamente quanto à constitucionalidade de instituição de mandato fixo e, mais ainda, de 
condicionamento da nomeação dos dirigentes de agências reguladoras à aprovação do legislativo, o STF 
já pacificou a questão, quando do julgamento da ADI 1949, cuja ementa é transcrita, verbis:  
"EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS). Necessidade de prévia aprovação pela Assembleia 
Legislativa da indicação dos conselheiros. Constitucionalidade. Demissão por atuação exclusiva do 
Poder Legislativo. Ofensa à separação dos poderes. Vácuo normativo. Necessidade de fixação das 
hipóteses de perda de mandato. Ação julgada parcialmente procedente. 1. O art. 7º da Lei estadual nº 
10.931/97, quer em sua redação originária, quer naquela decorrente de alteração promovida pela Lei 
estadual nº 11.292/98, determina que a nomeação e a posse dos dirigentes da autarquia reguladora 
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pequena parcela do poder hierárquico, que admite, conforme referido no Capítulo 2, 

precedente, um arranjo complexo, e muitas vezes sutil, de poderes de ingerência do 

hierarca sobre o comportamento do órgão, pessoa ou agente subordinado. A segunda 

das razões que impõem uma compreensão mais flexível da hierarquia no tocante às 

agências reguladoras consiste na própria previsão, encontrável na Carta de 1988, da 

constituição de órgãos reguladores (arts. 21, XI, e 177, §2º, III), os quais, nos termos 

das respectivas leis de criação, naturalmente dever-se-iam submeter a um regime 

especial. O modelo de agências reguladoras, longe de afastar os laços hierárquicos, em 

grande medida os confirma. 

 Além disto, a própria Constituição Federal previu, no art. 37, §8º, mecanismos 

de flexibilização de aspectos da relação hierárquica entre a administração central e as 

entidades da administração indireta, ao prever a possibilidade de firma de contrato de 

                                                                                                                                          
somente ocorra após a aprovação da indicação pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul. A Constituição Federal permite que a legislação condicione a nomeação de determinados titulares de 
cargos públicos à prévia aprovação do Senado Federal, a teor do art. 52, III. A lei gaúcha, nessa parte, é, 
portanto, constitucional, uma vez que observa a simetria constitucional. Precedentes. 2. São 
inconstitucionais as disposições que amarram a destituição dos dirigentes da agência reguladora estadual 
somente à decisão da Assembleia Legislativa. O voluntarismo do legislador infraconstitucional não está 
apto a criar ou ampliar os campos de intersecção entres os poderes estatais constituídos sem autorização 
constitucional, como no caso em que se extirpa a possibilidade de qualquer participação do governador do 
estado na destituição do dirigente da agência reguladora, transferindo-se, de maneira ilegítima, a 
totalidade da atribuição ao Poder Legislativo local. Violação do princípio da separação dos poderes. 3. 
Ressalte-se, ademais, que conquanto seja necessária a participação do chefe do Executivo, a exoneração 
dos conselheiros das agências reguladoras também não pode ficar a critério discricionário desse Poder. 
Tal fato poderia subverter a própria natureza da autarquia especial, destinada à regulação e à 
fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito do ente político, tendo a lei lhe conferido 
certo grau de autonomia. 4. A natureza da investidura a termo no cargo de dirigente de agência 
reguladora, bem como a incompatibilidade da demissão ad nutum com esse regime, haja vista que o art. 
7º da legislação gaúcha prevê o mandato de quatro anos para o conselheiro da agência, exigem a fixação 
de balizas precisas quanto às hipóteses de demissibilidade dos dirigentes dessas entidades. Em razão do 
vácuo normativo resultante da inconstitucionalidade do art. 8º da Lei estadual nº 10.931/97 e tendo em 
vista que o diploma legal não prevê qualquer outro procedimento ou garantia contra a exoneração 
imotivada dos conselheiros da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 
Grande do Sul (AGERGS), deve a Corte estabelecer, enquanto perdurar a omissão normativa, as 
hipóteses específicas de demissibilidade dos dirigentes dessa entidade. 5. A teor da norma geral, aplicável 
às agências federais, prevista no art. 9º da Lei Federal nº 9.986/2000, uma vez que os dirigentes das 
agências reguladoras exercem mandato fixo, podem-se destacar como hipóteses gerais de perda do 
mandato: (i) a renúncia; (ii) a condenação judicial transitada em julgado e (iii) o procedimento 
administrativo disciplinar, sem prejuízo de outras hipóteses legais, as quais devem sempre observar a 
necessidade de motivação e de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe 
do Executivo. 6. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da 
Lei estadual nº 10.931/97, em sua redação originária e naquela decorrente de alteração promovida pela 
Lei estadual nº 11.292/98, fixando-se ainda, em razão da lacuna normativa na legislação estadual, que os 
membros do Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul (AGERGS) somente poderão ser destituídos, no curso de seus mandatos, em virtude 
de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, ou de processo administrativo disciplinar, sem 
prejuízo da superveniência de outras hipóteses legais, desde que observada a necessidade de motivação e 
de processo formal, não havendo espaço para discricionariedade pelo chefe do Executivo. (ADI 1949, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014). Grifos da transcrição. 
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gestão entre tais pessoas.  Por meio desta figura, poder-se-ia ampliar a "autonomia" das 

pessoas da administração indireta, quanto aos aspectos gerenciais, orçamentários e 

financeiros, devendo a lei dispor sobre o seu prazo de duração, os controles e critérios 

de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a 

remuneração do pessoal. 

 Quanto ao papel do contrato de gestão, são imprescindíveis as anotações de 

SÉRGIO FERRAZ, em trecho abaixo transcrito: 

 
Iremos, consciente e expressamente, renunciar ao ataque frontal que 
eminentes juristas endereçam ao chamado contrato de gestão, seja do 
ângulo lógico, seja do jurídico. Ao fazê-lo, não assumimos uma 
postura de contestação, aos conceitos que esses brilhantes 
doutrinadores sustentam. Nosso esforço cifra-se no sentido — que, de 
resto, aplicamos a todo tema que examinamos — de, 
construtivamente, resgatar o conceito, a norma ou o instituto do cipoal 
de objeções que desperte, de sorte a salvaguardar sua existência. 
Assim, para exemplificar, temos na visualização do contrato de 
gestão, a percepção do equívoco na escolha da palavra contrato, vista 
essa é claro, no palco total da tradição jurídica. Mas esse purismo 
pode ser flexibilizado, divisando-se no vocábulo, como núcleo 
semântico, um acerto clausulado, envolvendo definições de 
recíprocos compromissos. 

E aqui, com vênia profunda aos que pensem em contrário, cumpre 
assinalar que nem ontologicamente, nem eideticamente, há 
impedimento jurídico à celebração de contrato entre entes da 
administração indireta, ou entre estes e o Estado. Pode-se até dizer que 
o contrato aqui seria incomum; mas não, injurídico. O poder de 
supervisão, os vínculos de sujeição, os ajustes de corporação, os 
convênios, os termos de ajustamento de condutas e outras situações 
análogas, entre o Estado e a Administração Indireta (ou entre os 
integrantes desta), constituem realidades operantes e prenhes de efeito, 
que não obscurecem, contudo, um dado essencial: a alteridade 
subjetiva, ou seja, a existência de personalidades distintas. E é essa 
alteridade subjetiva que torna viável e possível, no mundo do Direito, 
a figura do contrato (e isso, que aqui se diz, nos parece tanto mais 
verdadeiro quando se cogita de vínculos obrigacionais com entidades 
de Administração Indireta, referentemente às quais, de regra, não se 
registra a tessitura das recíprocas formas de controle, supervisão 
etc.).158 

 

 A previsão constitucional do contrato de gestão como meio de "ampliação" da 

autonomia das pessoas da administração indireta, em relação à ingerência da 

administração central, não retira tais entes da relação de hierarquia, note-se bem. O 

                                                
158 FERRAZ, Sérgio. "Agências reguladoras: do teórico ao concreto". In: Luiz Guilherme da Costa 
Wagner Júnior. Direito público. Estudos em homenagem ao Professor Adílson Abreu Dallari. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, pp. 713-726, pp. 719-720.  
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contrato de gestão (ou acerto clausulado, se preferirmos), produzirá, afinal, efeitos 

muito próximos das ordens de serviços emitidas pelo hierarca no uso do seu poder de 

direção da administração pública. Aquilo que se indica no regulamento, na portaria, na 

instrução, como obrigatório, permitido ou proibido aos órgãos, pessoas e agentes da 

administração pública, passará do ato unilateral para o bilateral. Não poderá ser 

desrespeitado, quer pelo hierarca, quer pelas autoridades subalternas signatárias, 

exatamente como ocorre no primeiro caso. É claro que a bilateralidade convenial supõe 

um acordo, a conjunção de vontades em prol de finalidades de interesse público, mas 

engana-se quem enxergue nisto um grande poder de barganha por parte das autoridades 

subordinadas hierarquicamente ao chefe do executivo: se não houver acordo para a 

celebração do contrato de gestão, ao para modificação do seu conteúdo durante o 

respectivo prazo de vigência, volta-se ao estado anterior, restabelecendo-se as 

condições plenas da hierarquia. Perde-se, pode-se dizer automaticamente, a 

"autonomia" que o contrato de gestão institua, tão logo este seja concluído ou 

denunciado por qualquer das partes. O contrato de gestão não envolve, assim, uma 

"autovinculação" da pessoa subalterna; esta não cede ou aliena parcela de uma liberdade 

preexistente sobre a qual pode dispor de pleno direito; o contrato de gestão cria um 

certo espaço de liberdade para a pessoa subalterna, que nunca pode ser total, mediante 

anuência da administração central, que em troca estabelece metas e objetivos a serem 

alcançados. Trata-se de um fenômeno intra-hierárquico e não para-hierárquico. 

 Note-se que também no caso das universidades públicas podem surgir equívocos 

quanto à posição de tais pessoas (normalmente autarquias) na administração pública. 

Veja-se, a propósito, o que determina o art. 207 da Constituição, abaixo transcrito: 

 
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 11, de 1996) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, 
de 1996) 

 

 Embora o dispositivo citado mencione que às universidades garante-se 

autonomia nos planos didático-científico, administrativo e de gestão financeira e 
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patrimonial, isto não deve levar à conclusão de que as universidades seriam 

administrações públicas autônomas, situadas fora da administração pública encabeçada 

pelo chefe do executivo. Um breve apanhado da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal corrobora este entendimento. A Corte Suprema, por exemplo, decidiu: (i) "que o 

princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo 

estas se submeter às leis e demais atos normativos"159; (ii) que as universidades federais 

submetem-se à supervisão do Ministério da Educação, nos termos preconizados pelo 

Decreto Lei nº 200/1967 (arts. 19 e 25)160; e (iii) o "fato de gozarem as universidades da 

autonomia que lhes é constitucionalmente garantida não retira das autarquias dedicadas 

a esse mister a qualidade de integrantes da administração indireta, nem afasta, em 

consequência, a aplicação, a seus servidores, do regime jurídico comum a todo o 

funcionalismo, inclusive as regras remuneratórias"161 .  Dentre todos, talvez o julgado 

que melhor ilustre a situação das universidades públicas à luz do art. 207 da 

Constituição seja o da ADI nº 51/RJ, de relatoria do Ministro Paulo Brossard, no qual se 

assenta que as universidades não estão, sob o atual regime constitucional, "soltas no ar", 

mas sim inseridas em um vínculo de subordinação com o "Chefe do Poder Executivo, 

que é o chefe da administração pública federal"162. 

                                                
159 STF, RE 561.398-AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 
7-8-2009. 
160 STF, RMS 22.047-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 21-2-2006, Primeira Turma, DJ de 31-3-
2006. 
161 STF, RE 331.285, rel. min. Ilmar Galvão, julgamento em 25-3-2003, Primeira Turma, DJ de 2-5-2003. 
162 Fundamentalmente a questão gira em torno do sentido e do alcance do artigo 207 da Constituição: (...) 
Segundo o artigo 207 ‘as universidade gozam de autonomia...’. Não diz que elas passam a gozar. É que 
antes da Constituição já a Lei nº 5.540, de 1968, dispôs semelhantemente. Eis o que prescreve o seu 
artigo 3º ‘as universidades gozarão de autonomia didático-científica...’. Parece claro que a norma 
constitucional, ao assegurar a autonomia universitária, manteve o ‘status quo’ anterior, dando-lhe, 
porém, a categoria da regra constitucional. A constituição não inovou a respeito; não veio para dar à 
universidade uma autonomia que ela não tinha, ao contrário, ela veio confirmar a autonomia existente. A 
diferença está em que a autonomia antes outorgada por lei, passou a ser assegurada pela Constituição. (...) 
Decorre daí que as leis que à universidade haviam concedido autonomia, antes que a norma constitucional 
viesse a confirma-a, nem de longe conflitam com o artigo 207 da Constituição, antes com ela se afeiçoam 
e conciliam e, por consequência, continuam em plena vigência. (...) Não se suponha que a autonomia de 
que goza a Universidade a coloque acima das leis e independente de qualquer liame com a administração, 
a ponto de estabelecer-se que na escolha do Reitor sequer participe o Chefe do Poder Executivo, 
que é o chefe da administração pública federal, ou que o Reitor seja reelegível, uma ou mais vezes, ou 
que seja eleito por pessoas a quem a lei não confere essa faculdade. (...) De modo que, por mais larga 
que seja a autonomia universitária – ‘didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial’ –, ela não significa independência em relação à administração pública, soberania em 
relação ao Estado. (...) De mais a mais, a Universidade integra a administração pública; o serviço 
que ela presta é público e é federal. Autônomo é o Estado-membro, peça integrante da federação, 
pessoa jurídica de direito público e de existência necessária. Tem autonomia política, além da autonomia 
administrativa, no entanto está sujeito às leis do país e até a intervenção, em seus assuntos domésticos, 
pode sofrer em desobedecendo aos princípios constitucionais a que está sujeito. (...) A autonomia, é de 
evidência solar, não coloca a Universidade em situação superior à lei. Fora assim e a Universidade não 
seria autônoma, seria soberana. E no território nacional haveria manchas nas quais a lei não incidiria, 
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  O que se vem de expor dá conta de que a história da descentralização 

administrativa no Brasil envolve dois momentos distintos: um, da Independência ao 

final do Segundo Império, em que vigia entre nós um tímida descentralização, na qual a 

tutela, se propriamente podia chamar-se assim, aproximava-se do modelo tradicional do 

consulado francês; e outro, após o golpe republicano, em que a verdadeira 

descentralização operou-se por meio do regime federativo, permanecendo, no interior 

das administrações públicas (da qual a administração do poder executivo é a mais 

significativa), uma estrutura dividida ente o governo central e as pessoas integrantes da 

chamada administração indireta. As administrações públicas, pelas razões já 

expendidas, configuram estruturas unitárias permeadas por vínculos hierárquicos que 

culminam no chefe do executivo. Com isto se quer afirmar, naturalmente, que a 

chamada tutela, no Brasil, é fenômeno inquestionavelmente inserido na hierarquia, 

sendo insustentável predicar a sua assimilação às atividades de controle da 

administração pública, no sentido defendido nesta Tese.   

  

3.3 Considerações finais. Ou: da tutela como fenômeno hierárquico no Brasil  

 

 Os exercícios realizados nos itens 3.1 e 3.2, acima, permitem concluir, como já 

se mencionou, que o fenômeno de tutela, historicamente, adotou formas ora 

assimiláveis à hierarquia, ora assimiláveis ao controle. Trata-se, por isso, repise-se uma 

vez mais, de fenômeno de superposição, sem uma identidade apriorística. Demonstrou-

se também que no Brasil a tutela sempre teve, e ainda tem, um caráter hierárquico. Este 

último aspecto foi de alguma forma notado, ainda que timidamente, por alguns 

                                                                                                                                          
porque afastada pela autonomia. (...) Mas, independente disto, a autonomia não significa, nem pode 
significar que a Universidade se transforme em uma entidade solta no espaço, sem relações com a 
administração. (...) Sem embargo da autonomia, antes proclamada em lei, hoje consagrada pela 
Constituição, é preciso ter presente que a Universidade integra o serviço público e compete ao 
Presidente da República ‘exercer a direção superior da administração federal’ (art. 84,II, CF), bem 
como ‘prover os cargos públicos federais, na forma da lei (inciso XXV do mesmo artigo). O fato de a 
nomeação do Reitor ser feita pelo Presidente da República de uma lista sêxtupla escolhida pela própria 
Universidade, nos termos da lei, não me parece que conflite com a mencionada autonomia, mas que com 
ela se concilia perfeitamente, bem como com o princípio da unidade do serviço público, cujo chefe é o 
chefe do poder executivo. É preciso ter presente esse dado elementar, e não obstante, fundamental. A 
Universidade não deixa de integrar administração pública, e o fato de ela gozar da autonomia, didática, 
administrativa, disciplinar, financeira, não faz dela um órgão soberano, acima das lei e independente da 
República. (STF, ADI 51/RJ, rel. min. Paulo Brossard, julgamento 25.10.1989, Plenário, DJ 17.09.1993. 
Grifos da transcrição.). 
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doutrinadores163, embora a maioria absoluta da doutrina até os dias de hoje sustente que 

se trata de fenômenos radicalmente distintos.   

 ODETE MEDAUAR sustenta, no que não destoa a doutrina majoritária, em sua 

monografia164, a impossibilidade de assimilação da tutela à hierarquia, pelas razões 

abaixo expostas.  

 Segundo ela, a primeira diferença entre a tutela e a hierarquia consistiria na 

natureza dos entes sobre os quais tais atividades se exercem. Ao passo que a hierarquia 

manifestar-se-ia somente nas relações entre agentes situados no interior de uma pessoa, 

a tutela seria um relacionamento entre pessoas. Enquanto a primeira seria "uma relação 

interna de serviço que implica subordinação dos agentes de grau inferior àqueles de 

graus mais elevados", a segunda seria o confronto "de duas personalidades jurídicas", "o 

órgão central controlador, guardião do interesse geral mais amplo e o ente autárquico 

controlado, com interesses próprios"165.  

 Embora esta seja uma distinção comum na doutrina, ela se ressente de um 

equívoco fundamental: ao assumir o critério orgânico da tradição francesa166, deixa de 

considerar a tradição jurídica brasileira, o fenômeno de descentralização federativa que 

entre nós se realizou e o direito positivo (que manteve-se inalterado, definindo o chefe 

do executivo como o hierarca de toda a administração pública, desde 1824 até os dias 

                                                
163 Sergio de Andréa Ferreira foi dos únicos administrativistas brasileiros a atentar para a proximidade, 
senão identidade, entre tutela e hierarquia:  
"É importante assinalar, no entanto, que, no direito brasileiro, os expedientes e instrumentos 
tutelares têm-se aproximado dos componentes do controle hierárquico, como se vê pelos dispositivos 
sobre a matéria, anteriormente indicados. 
A tutela abrange aspectos de legalidade e de mérito da atividade do órgão descentralizado, incluindo o 
chamado recurso hierárquico externo ou impróprio e, até mesmo, a intervenção na pessoa jurídica 
controlada. 
A tutela pode revestir a modalidade corretiva (preventiva ou a priori, por meio da autorização; 
concomitante; e sucessiva ou a posteriori, por meio da aprovação ou desaprovação); inspectiva (ou de 
fiscalização); repressiva; substitutiva ou supletiva, e regulamentar (Lições de direito administrativo. Rio 
de Janeiro: Editora Rio, 1972, p. 43, grifos não coincidentes com os originais). 
164 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976, 
pp. 73-77. 
165 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. Op. cit., p. 74. 
166 Não nos esqueçamos: a distinção hierarquia versus tutela na França se deve a um requinte teórico dos 
administrativistas locais. Ao lado da compreensão da hierarquia como um fenômeno orgânico, associou-
se, no processo de criação das pessoas territoriais, a ideia de que, como o relacionamento entre tais 
pessoas e o governo central, "se traduzia essencialmente por um conjunto de regras relativas à força 
executória das decisões dos agentes descentralizados, estes subordinados a uma intervenção da autoridade 
administrativa superior" (MASPÉTIOL, Rolland; e LAROQUE, Pierre. La tutelle administrative. Paris: 
Recueil Sirey, 1930, p. 28), o fenômeno aproximar-se-ia da tutela civil. Essa conjugação de requintes de 
classificação (hierarquia segundo o critério orgânico e analogia com a tutela civil), combinada com um 
desejo (de lege ferenda mais do que de lege lata) de progressiva autonomia das coletividades locais, é que 
foi a responsável pela compreensão, na França, da tutela administrativa como um fenômeno apartado da 
hierarquia.  
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atuais). Este é, por assim dizer, o pecado original da compreensão da tutela no Brasil, a 

raiz de todos os demais erros teóricos e práticos.  

 O segundo argumento trazido por MEDAUAR consiste no seguinte: os entes 

descentralizados, além de personalidade jurídica, são dotados de poder próprio de 

decisão em matéria específica, ou seja, "têm competência própria, o que exclui aquele 

caráter de fungibilidade nas atribuições respectivas do superior e do inferior, típica da 

relação hierárquica"167. E acrescenta: "a descentralização seria vã se houvesse a 

possibilidade jurídica de outro órgão despojar o ente autárquico de suas funções em 

virtude do poder hierárquico. A descentralização administrativa interrompe o vínculo 

unitário da hierarquia, impossibilitando ao órgão central avocar a si a competência do 

ente autárquico"168. 

 O argumento de que o ente descentralizado deteria "competência própria" sobre 

"matéria específica" é, com a devida vênia, pueril: tanto entes descentralizados 

(autarquias), quanto os agentes públicos que os compõem, é certo que possuem 

competências, que podem ser até exclusivas; mas isso em nada os diferencia dos agentes 

públicos que integram a administração central: em determinados casos, estes também 

possuirão competências exclusivas (vide o Capítulo 2, retro), sobre matérias 

determinadas. Exclusividade e especialidade da competência não são por si sós 

elementos que afastem a hierarquia, que compreende uma série de poderes que 

transcendem o mesquinho rol de atribuições exclusivas do eventual subalterno. De 

igual modo, a impossibilidade de avocar competência não é suficiente para afastar a 

hierarquia: a possibilidade de avocação de competência é, como visto, apenas um dos 

poderes do hierarca, e talvez dos menos relevantes e usuais. A ideia de que a 

"fungibilidade" de competências entre hierarca e subalterno seria o traço distintivo da 

hierarquia é absurda: o hierarca não precisa ter os mesmos poderes que o subalterno, 

pelo simples fato de que ele possui mais poder. Hierarca e subalterno, na verdadeira 

relação de hierarquia, encontram-se em posições qualitativamente diversas. Quem não 

entendeu isto não entendeu nada sobre hierarquia. 

 A terceira diferença que MEDAUAR aponta relaciona-se com o fato de que na 

hierarquia um dos poderes do superior seria o de dar ordens ao inferior, a que 

corresponderia o dever de obediência do subordinado. E prossegue: "[a] tutela não 

comporta a possibilidade de dar ordens; os entes autárquicos têm competência própria e 

                                                
167 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. Op. cit., p. 75. 
168 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. Op. cit., p. 75.	
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são responsáveis pela realização do serviço específico que lhes é afeto; portanto, são 

obrigados a respeitar direta e unicamente as leis e decretos; a autoridade de tutela pode 

exigir o cumprimento das leis e decretos, mas sem acrescentar prescrições 

complementares de sua lavra"169. 

 O próprio discurso da autora denuncia a sua improcedência: como a faculdade 

de dar ordens pode estar excluída da tutela, se ela própria reconhece que os funcionários 

dos entes descentralizados devem obediência aos decretos e regulamentos, que outra 

coisa não são que não atos do chefe do executivo? Esquece-se, a autora, da competência 

constitucional do chefe do executo para expedir decretos e regulamentos para a fiel 

execução das leis (art. 84, IV) e para dispor sobre a organização e funcionamento da 

administração federal (art. 84, VI, “a”), competências aliás que já existiam sob o regime 

constitucional de 1969 170 , quando tais palavras foram escritas, o que infirma o 

posicionamento que pretenda sustentar uma impossibilidade de atuação direta do 

hierarca (administração central) sobre o comportamento do subalterno (administração 

indireta). Esquece-se, a autora, de igual modo, do poder ministerial de intervir nas 

pessoas da administração indireta, em caso de interesse público (Decreto Lei nº 

200/1967, art. 26, parágrafo único, "j"), o que significa a clara permissão legal para 

ingerência direta do governo central na administração indireta.  

 A última distinção realizada pela autora é também comum na doutrina. Afirma 

ela que o poder hierárquico seria incondicionado, ou seja, "o superior exerce-o de pleno 

direito, sem necessidade de previsão em texto legal, pois a subordinação é inerente à 

relação de hierarquia"; e que o poder de tutela, ao contrário, seria poder condicionado, 

ou seja, "a independência do ente autárquico é a regra; o controle exceção; portanto, o 

controle não se presume; ele somente se exerce nos casos e sob as formas previstas pela 

lei"171. 

 A validade desta distinção depende diretamente de ser verdadeira, no Brasil, a 

assertiva de que o poder hierárquico do chefe de executivo não incide sobre as entidades 

da administração indireta, o que, sabemos, não ocorre, à luz dos já citados dispositivos 

constitucionais.  

                                                
169 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. Op. cit., p. 75. 
170 O art. 81 da Carta de 1969 determinava ser competência do presidente da república “exercer, com o 
auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração pública federal” (inc. I), “expedir 
decretos para e regulamentos” para fiel execução das leis (inc. III) e “dispor sobre a estruturação, 
atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal” (inc. V).  
171 MEDAUAR, Odete. Controle administrativo das autarquias. Op. cit., p. 76. 
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 Também se deve rechaçar a distinção realizada, entre um poder que se exerce 

incondicionamente (hierarquia) e outro que se exerce condicionadamente (tutela), 

porque, se o particular pode agir no silêncio do direito, o Estado simplesmente não pode 

agir, em qualquer circunstância, sem amparo normativo. HANS KLINGHOFFER sustenta a 

improcedência desta distinção, em lição que se transcreve abaixo:  

 

Por outro lado, a doutrina tradicional acertadamente julga deverem os 
atos da tutela estatal fundar-se em direito positivo. De seu subjetivo 
ponto de vista porém, que reconhece à vida administrativa a faculdade 
de se desenrolar fora do direito, esta teoria, negando à tutela estatal a 
mesma faculdade, não o pode fazer por convicção teórica — que 
teria de exigir fundamento jurídico para todos os atos do Estado 
— mas sim também por interesse político: é que na Alemanha e 
Áustria a tendência protetora da autonomia municipal sempre se opôs 
à centralização total da administração. Adotando essa tendência, a 
doutrina criou o conceito de uma esfera da autonomia própria dos 
municípios (eigener Wirkungskreis der Gemeiden) — isto é, o poder 
central — só pode intervir por autorização expressa da lei. 

Da tese segundo a qual os atos estatais só podem ser concebidos como 
tais no caso em que as normas jurídicas possibilitem a sua imputação 
ao Estado, Kelsen deduziu uma importante regra de técnica jurídica: 
"O homem pode fazer o que não lhe é proibido pelo Estado, quer dizer 
pela ordem jurídica. O Estado, isto é: o homem como órgão estatal, só 
pode fazer o que a ordem jurídica expressamente lhe permite". A essa 
fórmula Merkl filiou-se quase com idênticas palavras. Para o nosso 
problema, segue-se daí que a base legal é imprescindível tanto 
para as funções dos órgãos que exercem o poder hierárquico, 
como para as dos órgãos incumbidos da tutela estatal.172 

 

 Entra em discussão, neste último aspecto, saber se os atos das autarquias podem 

ensejar interposição de recurso hierárquico impróprio ao chefe do executivo ou ministro 

de estado a cujo ministério vincule-se tal pessoa. MIGUEL REALE, após identificar na 

doutrina três orientações distintas — a) a que só admite recurso havendo lei expressa 

que a autorize; b) a que o admite tão somente para controle de legalidade, em sendo a lei 

omissa; e c) a que o admite para controle de legalidade e de mérito, desde que uma lei 

não o proíba — conclui estarem presentes no caso brasileiro todas as possibilidades, 

advertindo, no entanto, que as autarquias "não devem se converter em pequenos Estados 

                                                
172 KLINGHOFFER, Hans. "Autarquias — Subordinação hierárquica e tutela do estado sobre entidades 
de administração autônoma na doutrina alemã e austríaca". RDA, nº 19, 1950, pp. 395-408, p. 404. 
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dentro do Estado, marcando perigosos momentos na desintegração da unidade jurídica 

do poder político"173.  

 Tirante esta última observação, sem dúvida oportuna mas de natureza política, 

cumpre analisar qual das possibilidades mais se afina à atual configuração 

constitucional brasileira. Imaginemos o cenário mais restritivo possível: que uma lei 

qualifique um ato de autarquia como irrecorrível, quer por razões de legalidade, quer de 

mérito. Neste caso, poder-se-ia afirmar pura e simplesmente que a autoridade superior 

(chefe do executivo ou equivalente) não teria competência para rever o ato da pessoa 

descentralizada. Mas, e se o ofendido, mesmo assim, peticionasse perante o órgão 

superior? Neste caso, a lei pode impedir a qualificação da petição recebida como 

recurso, já que o veda, mas não poderia jamais impedir que o superior hierárquico 

(governo central) a recebesse na qualidade de simples petição, amparada pelo direito 

constitucional respectivo (art. 5º, XXXIV, "a"). Recebida a insurgência do ofendido 

como petição, pode o superior hierárquico constatar tratar-se de uma ilegalidade ou 

ainda uma decisão do ente descentralizado que seja inoportuna, inconveniente ou 

contrária ao interesse público.  Em qualquer destas hipóteses, o que fazer? Quando a 

Constituição defere ao chefe do executivo a competência para exercer a direção superior 

da administração pública, é certo que lhe outorga uma série de poderes; mas ocorre que, 

correlatamente a tais poderes colocam-se os deveres supremos de zelar pela legalidade 

de todos os atos praticados sob sua administração e pelo cumprimento do interesse 

público a eles subjacente. Embora, assim, a lei possa interditar a revisão direta do ato 

atacado, ensejará, ao menos, a intervenção do governo central no ente descentralizado, a 

destituição dos seus dirigentes e a aplicação das sanções disciplinares cabíveis. Com 

isto se quer dizer que o poder de ingerência no comportamento dos órgãos, pessoas e 

agentes subordinados sempre será possível ao superior hierárquico, de modo direto ou 

indireto, donde se conclui que o recurso hierárquico impróprio, mesmo em caso de 

vedação legal expressa, será — no regime constitucional atual, leia-se bem — capaz de 

produzir efeitos equivalentes aos da revisão do ato do subalterno pelo superior.  Para 

que assim não fosse, deveríamos ter outro modelo constitucional; no atual, é esta a 

solução que não ignora os laços hierárquicos existentes no Brasil para a principal 

administração pública, que é a do poder executivo.  

                                                
173  REALE, Miguel. "Da recorribilidade dos atos dos administradores das autarquias". In: Nos 
quadrantes do direito positivo. Estudos e pareceres. São Paulo: Gráfica-Editora Michalany Limitada, 
1960, pp. 181-195, pp. 194-195.. 
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Em face das considerações realizadas neste capítulo, qual seria a concepção de 

tutela válida para o direito brasileiro e em que ela se diferenciaria da atividade de 

controle?  

 No Brasil, em síntese, a tutela que existe é próxima da francesa na concepção 

tradicional (anterior à reforma de 1982) e muito distante da que se pratica em Portugal 

sob a constituição de 1976 e na própria França após 1982 (concepção moderna). Sendo 

próxima da fórmula tradicional francesa, configura-se em verdade, uma forma 

específica de desempenho de competências hierárquicas. Trata-se de fenômeno 

indiscutivelmente alheio ao controle segundo o concebemos, porque não se limita a um 

exame de juridicidade com a finalidade de promover a integração de uma ordem 

jurídica violada; seu propósito, mesmo quando trata exclusivamente de questões de 

legalidade, é o de construir a utilidade pública, distinção fundamental. 

 Não se deve ignorar, nessa ordem de ideias, ao contrário do faz a doutrina 

nacional, que quando se fala em tutela não se está a falar de autonomia, mas de 

centralização. A posição teórica de fazer decorrer da própria noção de administração 

autônoma a necessidade de seu controle pelo Estado, segundo afirma KLINGHOFFER, 

que faz a afirmação considerando o caso da Alemanha, país federal como o Brasil, “não 

poderia ser mantida pelos doutrinadores se eles admitissem que a tutela do Estado é 

algo de igual ou semelhante à subordinação hierárquica”174. E complementa o autor: 

“[s]eria absurdo demais fazer crer que a subordinação é consequência necessária da 

autonomia. Portanto, procuram aqueles autores provar por toda uma série de 

argumentos que existe um profundo contraste entre a tutela do Estado e a subordinação 

burocrática no âmbito da administração hierárquica”175. 

 A crítica de KLINGHOFFER à miopia doutrinária que faz ver na tutela um 

fenômeno de reforço da autonomia em situações nas quais o direito positivo adota, 

como no caso o brasileiro, uma concepção tradicional de tutela, é decisiva: 

 
Os citados tratadistas e escritores querem favorecer a tendência 
centralizadora, alegando a necessidade de o poder central vigiar sobre 
a atuação dos entes autônomos. Procuram moderar as reinvindicações 
autonomistas, afirmando não poder haver autonomia senão sob a 
condição de seu controle pelo poder central. Esforçando-se em 
apresentar a sua tese da necessidade da tutela sob uma aparência que 

                                                
174	KLINGHOFFER, Hans. "Autarquias — Subordinação hierárquica e tutela do estado sobre entidades 
de administração autônoma na doutrina alemã e austríaca". Op. cit., p. 407.	
175	KLINGHOFFER, Hans. "Autarquias — Subordinação hierárquica e tutela do estado sobre entidades 
de administração autônoma na doutrina alemã e austríaca". Op. cit., p. 407.	
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menos fira as tendências descentralizadoras, fazem da tutela um 
requisito teórico da auto-administração. 

Mas, na verdade, desnaturam eles com isso a noção da auto-
administração. Conceitualmente, a autonomia é tanto mais completa 
quanto mais é descentralizado o organismo autônomo. Qualquer 
controle central estabelecido sobre entes autônomos significa 
forçosamente um afastamento, em grau maior ou menor, da 
autonomia. Por conseguinte, são improcedentes todas as tentativas de 
deduzir da natureza da administração autônoma a necessidade de o 
Estado tutelá-la. A tutela do Estado constitui uma interferência 
centralizadora na esfera de descentralização e, portanto, diminui a 
autonomia dos entes tutelados. 

Outra coisa é reclamar por motivos políticos o controle dos 
organismos da administração autônoma pelo poder central. Neste 
caso, a questão pertence à política administrativa e não à teoria da 
administração. Pode-se desejar e reivindicar, politicamente, que uma 
vigilância mais ou menos amplas seja exercida pelas autoridades 
centrais – pelo “Estado” – sobre os entes descentralizados. Mas o que 
se deseja politicamente, não deve ser apresentado como axioma 
científico. E os que advogam a tutela do Estado sobre corpos 
autônomos, deveriam ser bastantes sinceros para admitir que tal 
tutela, longe de corresponder à natureza da autonomia, 
representa uma restrição desta176. 

 

 Ficamos, uma vez mais, com as preciosas lições de MARIANO BAENA DEL 

ALCAZAR, para quem é condição para uma compreensão plena do fenômeno da 

descentralização que se veja a estrutura administrativa como um "conjunto unitário". 

Por mais valiosas que sejam outras visões, que se cinjam (microscopicamente) às 

relações que se formem no entorno imediato das pessoas descentralizadas, "se se atua 

com realismo, deve-se prescindir do parcelamento do Estado em diversas pessoas 

jurídicas", pois, "na prática, as Administrações públicas atuam como uma organização 

global, que exerce o poder e somente sob este prisma podem ser compreendidas as 

grandes operações políticas que afetem a este complexo orgânico"177. Foi isto o que 

fizemos neste Capítulo. 

                                                
176	KLINGHOFFER, Hans. "Autarquias — Subordinação hierárquica e tutela do estado sobre entidades 
de administração autônoma na doutrina alemã e austríaca". Op. cit., pp. 407-408.	
177 ALCAZAR, Mariano Baena del. "La descentralización en Francia. Algunos puntos de conexión con 
las autonomias españolas". Op. cit., p. 1800.  
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Capítulo 4 — Controle e autotutela  

 

 O direito administrativo, disciplina jurídica da função administrativa, tem por 

objeto a concretização da utilidade pública. Neste desiderato supremo compreendem-se 

as funções  legislativa e executiva, ambas unificadas pela "consecução da ordem normal 

do Estado-sociedade, com caráter predominante operativo, de atuação na sua órbita 

presente, tendo em vista o interesse futuro da vida social, pois visam o estabelecimento, 

respectivamente, do programa de ação do Estado-poder e dos indivíduos existentes no 

Estado-sociedade e das respectivas relações entre os indivíduos e deles com o Estado-

poder, e a efetivação por este do referido programa178".  

 Sendo, portanto, tais atividades, legislativa e executiva, dois momentos 

sucessivos da mesma função, a administrativa, cumpre destacar, seguindo-se a lição 

valiosa de OSWALDO ARANHA, que : 

 
A ação legislativa e executiva, realmente, ante o aspecto acima 
considerado, correspondem a duas expressões distintas de uma mesma 
faculdade do Estado-poder, qual seja de realização ou integração da 
ordem social. Englobam preocupação similar, de criar novas 
utilidades sociais e melhorar as existentes, através de normas 
jurídicas, que as dispõem, ou atos jurídicos, que as concretizam, e atos 
materiais complementares. Consideram, na verdade, os fins utilitários 
do Estado-poder e sua efetivação, e, por isso, se pode denominar dita 
função de administrativa ante o significado desta expressão.179 

 

 Assim, a realização da utilidade pública, objeto da função administrativa, 

compreende uma série de atividades, que resumem, em boa medida, a própria finalidade 

existencial do estado: planejamento e execução de políticas públicas, realização de 

                                                
178 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. Vol. 1, op. 
cit., p. 34.  
179 BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. Vol. 1, op. 
cit., p. 34.  
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atividades de fomento, intervenção no domínio econômico, desempenho da polícia 

administrativa (poder de polícia), organização dos serviços públicos, construção de 

obras públicas e desempenho de atividades meramente administrativas, estas 

instrumentais à realização das demais, entre outras. Tais atividades, como se sabe, 

compreendem desde aquelas que implicam uma ampla discricionariedade (v.g., a edição 

de leis, que contam somente com o condicionamento formal e material do texto 

constitucional) na delimitação do interesse público a ser atendido, até aquelas 

totalmente vinculadas, que apenas se resumem a concretizar, geralmente em situações 

individuais e concretas, as escolhas realizadas pelo legislador, quando aprovou a lei, 

pelo chefe do executivo, quando expediu regulamentos para sua execução, e pela 

autoridade hierárquica superior, que porventura tenha editado as ordens de serviço 

(portarias, instruções, resoluções etc.) aplicáveis ao comportamento do agente 

administrativo atuante, e que condicionam indiretamente o conteúdo do ato praticado 

por este. 

 No desempenho de tais misteres, como é cediço, a administração pública pode, e 

não é incomum que o faça, cometer equívocos involuntários; pode, e também não é 

incomum que o faça, cometer equívocos voluntários. Neste último caso, a 

voluntariedade na transgressão da ordem jurídica ou do interesse público terá, quase 

sempre, subjacente a si, da parte do agente público praticante do ato, a intenção 

deliberada de prejudicar ou beneficiar grupos ou indivíduos, ou de beneficiar a si 

próprio. Tanto um (erro involuntário) quanto o outro (erro involuntário) são frequentes 

em qualquer agrupamento humano. 

 O Estado de Direito, que representa a limitação do poder do estado por uma 

ordem jurídica que o configura e transcende, criou mecanismos para lidar com tais 

equívocos, a fim de os evitar, de os corrigir e de prevenir, tanto quanto possível, a 

proliferação da sua prática. Tais mecanismos agrupam-se, como já se mencionou nos 

capítulos precedentes, para a administração pública, em dois grandes campos de 

atividades: o campo das atividades praticadas sob a estrutura hierárquica das 

administrações públicas e o campo do controle da administração pública.  

 Cabem aqui parênteses. Em ambos os campos são criados filtros da atuação 

estatal. O campo das atividades desenvolvidas em estrutura hierárquica é aquele que 

detém, em conjunto com a atividade legislativa, a exclusividade da criação da utilidade 

pública. Tudo que nele se faz, faz-se tendo em mira a identificação e concretização do 

interesse público. A melhoria dos serviços públicos, a prestação mais adequada aos 
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desejos da população, a obra pública que melhor atenda às necessidades coletivas, a 

limitação administrativa que sirva para garantir a segurança, salubridade e tranquilidade 

públicas — todos estes objetivos, condensados na fórmula-chave interesse público, 

presidem as atividades (atos jurídicos e materiais) realizadas no interior da estrutura 

hierárquica da administração pública. Os filtros existentes são basicamente de duas 

naturezas: (i) de natureza ativa e de impulsão: o superior hierárquico, no uso dos 

poderes que a ordem jurídica lhe assinala, em especial o de emitir ordens e dirigir os 

serviços do subalterno, determina e conforma, em larga medida o resultado da ação do 

subalterno; e (ii) de natureza reativa e corretiva: o superior hierárquico, também no uso 

dos poderes que ordem jurídica lhe outorga, em especial os poderes de revisão objetiva 

e revisão subjetivo-correicional, pode dispor sobre os atos do subalterno, anulando-os 

ou os revogando, além de poder impor o devido sancionamento disciplinar ao 

responsável, quando cabível. 

  O outro sistema de filtros da atuação estatal é o do controle. Embora envolva 

muitas vezes entidades e órgãos de natureza administrativa (como tribunais de contas, 

ministério público, controladorias e órgãos de controle interno), tal atividade é realizada 

também pelo poder judiciário, que responde por grande parte do controle da 

administração pública. De fora parte as diferenças estruturais entre os órgãos de 

controle do poder judiciário e os demais entes de natureza administrativa, das quais a 

mais relevante é a irrevisibilidade das decisões do primeiro, em contraste com a ampla 

revisibilidade das ações dos últimos, importa destacar que os órgãos e entidades de 

encarregadas de controle possuem uma fator de identidade fundamental: elas têm por 

finalidade recompor a ordem jurídica violada pela administração pública e seus 

agentes.     

O controle, portanto, no fim das contas, será uma atividade integradora e de 

recomposição da ordem jurídica e não de criação da utilidade pública, para utilizarmo-

nos da terminologia adotada por OSWALDO ARANHA BANDEIRA DE MELLO180 para 

diferençar a função jurisdicional da função administrativa. Vista a questão sob este 

ângulo, a atividade de controle, exercida no interior da administração ou por pessoa dela 

distinta, terá sempre um quê de jurisdicional, embora por razões formais óbvias 

                                                
180  “Assim, impõe-se distinguir de um lado o ordenamento da atividade do Estado, na consecução de seu 
fim próprio de criar a utilidade pública, de modo direto e imediato, e de outro o ordenamento jurídico do 
Estado na consecução de seu fim próprio de dizer o direito das partes em controvérsias, de modo indireto, 
embora imediato. Lá se tem o Direito Administrativo e aqui o Direito Judiciário” (BANDEIRA DE 
MELLO, Oswaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo.Tomo I, op. cit., p. 175).   
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(derivadas do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal) com ela não se confunda, sendo 

preferível, neste aspecto, a adoção da noção, muito comum no direito público norte-

americano, dos quasi-jurisdictional powers181, que, embora em certa medida judicantes 

(pela forma lógica de sua expressão — lícito/ilícito), jamais deixam de ser 

administrativos (pelo regime jurídico a que se submetem os atos de controle, revisíveis 

pelo Judiciário, e pela sua natureza, de atos administrativos). Melhor dizendo, controle é 

sempre atividade jurídica, é sempre análise de juridicidade. Onde houver a necessidade 

de uma integração de vontade para a criação da utilidade pública, poderá haver 

competência primária ou hierárquica, mas nunca controle. Onde, a seu turno, houver 

precipuamente análise de juridicidade do comportamento da Administração aliada a um 

distanciamento, formal que seja, da estrutura hierárquica, esta análise pertencerá à 

dimensão do controle. A competência primária ou hierárquica poderá ser vinculada ou 

discricionária, conforme o caso, mas a competência de controle é sempre e 

inquestionavelmente vinculada. 

 Feitas essas distinções fundamentais, fecham-se os parênteses para assinalar que 

a autotutela da administração pública pode ocorrer em qualquer estrutura administrativa. 

Como encarece JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, a "Administração tem o maior interesse [em] 

que seus atos sejam legais, oportunos e convenientes"182. 

   Tal interesse se desdobra, em (i) "aspectos de legalidade, em relação aos quais 

a Administração, de ofício, procede à revisão de atos ilegais"; e (ii) "aspectos de mérito, 

em que reexamina atos anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua 

manutenção ou desfazimento"183. É este, a propósito, o sentido das súmulas do Supremo 

Tribunal Federal sobre o assunto184. 

 A autotutela significa a possibilidade, deferida à administração pública, de 

adoção de medidas dotadas de força própria para resguardar direitos e interesses 

próprios da pessoa administrativa (entre os quais medidas protetivas de seus bens 

                                                
181  Cf. DICKINSON, John. Administrative justice and the supremacy of law in the United States. 
Cambridge: Harvard University Press, 1927, p. 259-284; e CANE, Peter. Administrative tribunals and 
adjudication. Oxford: Hart Publishing, 2009, passim. Ver também, na literatura nacional: LEAL, Victor 
Nunes. “Atos discricionários e funções quase-judiciais da Administração”. In: Problemas de direito 
público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 240-255. 
182 CRETELLA JÚNIOR, José Cretella. "Da autotutela administrativa". RDA nº 108, abril/junho - 1972, 
pp. 47-63, p. 50. 
183 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Op. cit., p. 30. 
184 Trata-se das súmulas nº 346 ("A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios 
atos") e nº 473 ("A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"). 
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patrimoniais) ou relacionados ao exercício da sua competência. Tais medidas são 

exercidas por meio de uma série de "providências espontâneas" do poder público, que 

pode, "sem a intervenção de outro poder", tomar "a iniciativa de policiar o ato, 

garantindo-lhe a eficácia, quando perfeito, recuperando-o, quando recuperável, 

suprimindo-o quando fere texto de lei ou não atende aos interesses da administração"185. 

 A convalidação do ato se dará mediante as figuras da ratificação, reforma ou 

conversão do ato. A supressão, por meio da invalidação ou revogação. Ao lado de tais 

medidas, cujo detalhamento foge aos propósitos deste trabalho, a doutrina fala também 

em autotutela patrimonial ou dominial, por meio da qual "a administração, dispensando 

existência de texto de lei autorizativo, ou de título hábil emitido pelo juiz, age 

diretamente, valendo-se dos meios comuns de defesa da propriedade, em geral, para a 

proteção da coisa pública, em especial"186.  

 A autotutela, assim conceituada, só poderia incidir no desempenho de 

competências hierárquicas, inseridas na função administrativa, com vistas à consecução 

da utilidade pública, e nunca nas atividades de controle, ainda quando exercidas por 

autoridades administrativas. Explica-se: a autotutela, que supõe medidas tomadas pelo 

próprio agente público que corrige uma atuação anterior ou pelo seu superior 

hierárquico, exercita-se em ambiente que permite explicitamente não apenas os 

pressupostos de juridicidade mas também a própria conveniência da atuação 

administrativa. Por isso não se acomoda bem ao ambiente de controle, atividade 

vinculada, em que é impossível juridicamente nova integração da vontade do próprio 

agente ou de superior hierárquico sobre ato praticado. 

 Do controle jurisdicional, que não participa da função administrativa, não há que 

se cogitar de autotutela, naturalmente, senão para aquelas atividades da administração 

pública do poder judiciário187. Mas do controle externo, do controle interno e do 

controle exercido pelo ministério público, que são exercidos no interior de estruturas de 

natureza administrativa, em que em princípio se poderia cogitar de incidência da 

autotutela, o que dizer?  

                                                
185 CRETELLA JÚNIOR, José Cretella. "Da autotutela administrativa". Op. cit., pp. 50-51. 
186 CRETELLA JÚNIOR, José Cretella. "Da autotutela administrativa". Op. cit., p. 57. 
187 Ver o Capítulo 2, subitem 2.2.1, acima. 
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 Para situar devidamente a questão, importa destacar que as atividades de 

controle não se desenvolvem sem um conjunto de regras que as regulem. Falar de 

controle, como de resto em toda atividade estatal, é falar de processo188.  

 Ocorre que a processualidade, no controle, não é idêntica à que se verifica no 

exercício das atividades administrativas típicas, desenroladas no interior da hierarquia. 

As atividades de controle não comportam, já se disse, integração de vontade, nem juízos 

de oportunidade e conveniência, porque são em essência vinculadas. Não podem ser 

exercidas sem qualquer previsão legal, já que dependem de estrita conformidade ao 

figurino constitucional e legal que as institui.  Além disso, a atividade de controle é uma 

atividade por essência restritiva e limitadora de direitos, não apenas das pessoas, órgãos 

e agentes controlados, mas também dos particulares (pessoas físicas ou jurídicas) 

eventualmente submetidos ao controle da administração pública, como se dá, por 

exemplo, com um aposentado ou pensionista, ou uma empresa que contrate com o poder 

público — o que significa afirmar a tipicidade estrita da atuação do agente público, 

quando no desempenho de atividades de controle.  

 Assim, quando no exercício de suas competências de controle, a atuação dos 

entidades de controle (usemos a expressão para compreender todos os órgãos, pessoas e 

agentes encarregados de tais atividades no plano administrativo) não admitirá a 

autotutela. Uma decisão monocrática de um ministro de tribunal de contas, ou mesmo 

um acórdão de uma turma ou do próprio tribunal plenário, serão revisíveis, 

naturalmente, pelo colegiado, nos termos legais e regimentais; mas o tribunal não 

poderá, fora das hipóteses dos recursos ali admitidos, adotar "providências espontâneas" 

                                                
188 É Cassio Scarpinella Bueno quem alerta sobre a natureza processual de todo o agir estatal, em lição, já 
clássica, que merece transcrição:  
"O processo, enquanto instituição jurídica, não é fenômeno inerente ao ou exclusivo do exercício da 
Jurisdição, assim compreendida a atuação do Poder Judiciário. Estamos convencidos de que processo é 
inerente ao atuar do Estado, independentemente de sua função preponderante: tanto o Poder Judiciário 
emite seus atos (as sentenças e acórdãos para a solução de lides) mediante processo, como o Poder 
Legislativo emite seus atos (as leis) mediante processo, o que é imposto no art. 59 da Constituição 
Federal. 
A Administração Pública não pode ser alheia ou arredia a este atuar regrado. Deve expedir seus atos 
também mediante processo: assim a convocação de servidores públicos é precedida de processo 
(concurso público); a contratação de empresa para construir determinada obra ou fornecer dado 
equipamento é precedida de processo (licitação); a apenação do servidor faltoso é precedida de processo e 
o pedido de renovação de uma licença ou de uma autorização também deve ser precedida de processo. As 
leis deixam claro isto, positivando o que a doutrina administrativista, não de hoje, tem anotado e insistido 
como essencial e até mesmo inerente ao atuar da Administração Pública" ("Os recursos nas leis de 
processo administrativo federal e paulista: uma primeira aproximação". In: SUNDFELD, Carlos Ari; e 
MUÑOZ, Guillermo Andrés (coords.). As leis de processo administrativo (Lei Federal nº 9.784/99 e Lei 
Paulista nº 10.177/98). São Paulo: Malheiros, 2000, pp. 187-226, p. 189.) 



114 
 

para convalidar, invalidar ou revogar atos praticados pelos ministros ou pelo próprio 

colegiado. 

 Situação mais difícil se coloca quanto às atividades de controle interno. Como a 

Constituição prevê (art. 74) a atividade de controle interno como uma atividade 

especular do controle externo189, que todavia se desenvolverá no interior de estruturas 

hierárquicas, deve-se entender, a partir do momento em que não se possa separar o que 

é controle daquilo que é, por exemplo, atividade disciplinar ou atividade de 

administração consultiva190, que se trata de atividade de controle, com todas as 

consequências limitadoras da autotutela.  

 É que, no processo administrativo de controle, como sói acontecer com todos os 

processos de que possa resultar agravamentos aos sujeitos a eles submetidos (quer se 

trate de ente da administração pública, quer se trate de particular), vige, na sua 

plenitude, em benefício daqueles que submeter-se-ão ao controle, o princípio de devido 

processo legal, especialmente no que tange aos deveres administrativos de 

imparcialidade da administração-juiz e de respeito ao ditame do juiz natural. Ambas as 

diretrizes encontram-se positivadas não apenas na Constituição Federal (art. 5º, 

XXXVII LIII, LIV e LV), mas também na lei nacional de processo administrativo, a Lei 

nº 9.784/1999 (arts. 2º, e 17 a 21). 

 O princípio da imparcialidade da administração-juiz, como ensinam os mestres 

ADÍLSON ABREU DALLARI e SERGIO FERRAZ, se prestigia por uma atuação 

administrativa imparcial e pela incidência das figuras da suspeição e dos 

impedimentos191.   

 O princípio do juiz natural, de outro lado, se afirma pelo respeito às 

competências definidas em lei. Para os mencionados autores, juiz natural "é aquele a 

quem a lei atribui competência para a prática do ato processual a ser produzido (no 

processo administrativo, salvo expressa previsão legal de competência originária 

diversa, juiz natural será a autoridade de menor grau hierárquico para decidir — Lei 

                                                
189 Este aspecto será abordado no Capítulo 7, sobretudo no item 7.1, abaixo. 
190 A Controladoria-Geral da União - CGU é um exemplo de órgão quem tem competências misturadas 
entre o controle interno e o poder disciplinar, conforme se depreende do rol de atribuições contido na Lei 
Federal nº 10.683, de 28 de maio de 2003 determina que à "Controladoria-Geral da União compete 
assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos 
assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio 
público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às 
atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública 
federal" (grifos aditados). 
191 Ver, a propósito, Processo administrativo, op. cit., pp. 167-171. 
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9.784/1999, art. 17). Constitui direito da parte, dos interessados, dos litigantes — ou que 

outro nome se deseje dar — ver seus direitos e/ou interesses apreciados e dirimidos pelo 

juiz natural. À ideia de juiz natural opõe-se a de juiz de exceção (isto é, aquele 

designado adrede para determinado litígio ou segmento de litígios)"192. 

 Não se deve confundir, todavia, a autotutela com a atividade cautelar deferida a 

certos órgãos de controle. Sobre a restrição cautelar de direitos promovida pela 

administração pública em geral, socorremo-nos novamente da lição de SERGIO FERRAZ 

e ADÍLSON ABREU DALLARI, que fazem acerba crítica ao seu uso indiscriminado: 

 
 Com desagradável e inquietante frequência as autoridades 
administrativas praticam atos restritivos de direitos sem qualquer 
justificativa, sem qualquer procedimento preliminar, sem proporcionar 
oportunidade de defesa, invocando a existência de dispositivos legais 
ou regulamentares que lhes conferem competência para suspender, 
apreender, interditar etc. A competência abstratamente prevista na 
norma não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida, a 
qualquer tempo e por duração ilimitada; sua licitude e sua extensão 
vão depender sempre das circunstâncias do caso concreto.(...) 

Na ausência de perigo imediato, real, concreto, demonstrável e 
demonstrado, a adoção imediata de medidas restritivas de direitos 
obviamente não poderá ser havida como tendo caráter cautelar; e, 
diante disso, se revestirá de inegável ilicitude193. 

 

 Comentam, os autores, o art. 45 da Lei Federal nº 9.784/1999, segundo o qual 

"[e]m caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar 

providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado". 

 Este dispositivo, considerando-se o já referido caráter nacional da lei de 

processo administrativo, aplica-se a todas as entidades administrativas encarregadas de 

atividades de controle. A exceção à sua aplicação, por força do art. 69 da mesma lei194, 

se dará quando lei específica tiver disciplinado a atividade cautelar de determinado 

órgão ou pessoa; neste caso, cede a lei nacional em face desta. 

 De todo modo, a instituição normativa de novas hipóteses de atividade cautelar 

— raciocínio que se aplica aos órgãos e entes administrativos de controle — não pode 

prescindir do atendimento de certas diretrizes, que já tivemos a oportunidade de apontar, 

ao analisar a atividade cautelar dos tribunais de contas: 

                                                
192 FERRAZ, Sergio; e DALLARI, Adílson Abreu. Processo administrativo. Op. cit., p. 171. 
193 FERRAZ, Sergio; e DALLARI, Adílson Abreu. Processo administrativo. Op. cit., p. 178. 
194 O dispositivo tem a seguinte redação: " Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a 
reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei." 
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As considerações retro dizem respeito ao modelo constitucional de 
controle externo, aplicável indistintamente às cortes de contas de 
todos os entes federativos. Este modelo, conquanto impeça a adoção 
pelos tribunais de contas de quaisquer decisões (cautelares ou 
definitivas) que importem na invalidação, na suspensão dos efeitos ou 
na modificação dos contratos administrativos, não veda, por outro 
lado, a adoção de medidas cautelares por tais órgãos. Os requisitos 
para tanto são, (i) de um lado, que as medidas acautelatórias não 
signifiquem a deturpação da configuração constitucional dos tribunais 
de contas, mediante acréscimo ou supressão de competências; e, (ii) 
de outro, que a autorização para a adoção de medidas cautelares se dê 
mediante lei em sentido formal editada pelo Congresso Nacional (ou 
em conformidade com as diretrizes ditadas por este, no caso dos 
tribunais de contas de estados, Distrito Federal e municípios). Este 
segundo aspecto se explica pelo fato de serem as medidas cautelares 
figuras de natureza inconfundivelmente processual, as quais, de 
acordo com o art. 22, I, da Carta, são de competência legislativa 
privativa da União Federal. Ademais, nunca se perca de vista que os 
tribunais de contas são órgãos de natureza administrativa; sendo 
assim, a eles também se aplica (e muito especialmente) o princípio da 
legalidade plasmado no art. 37, caput, da Constituição Federal. Assim, 
predica-se não apenas tipicidade das medidas cautelares, mas também 
a estrita reserva legal da matéria.     

Devem-se, neste passo, fixar as premissas regentes da atividade 
acautelatória dos tribunais de contas. A primeira é de natureza 
material: poderão as cortes de contas adotar medidas cautelares 
desde que estas não signifiquem, direta ou indiretamente, a 
ampliação ou modificação de suas competências constitucionais. A 
segunda, de natureza formal: a distribuição do ônus do tempo nos 
processos de qualquer natureza é possível, desde que mediante lei; 
daí segue que os tribunais de contas não poderão adotar medidas 
cautelares sem autorização por lei formal federal expressamente 
conferidora de tais poderes. Ambas as premissas devem ser 
atendidas concomitantemente, como condição de validade da 
medida cautelar eventualmente adotada por tribunais de 
contas195.  

 

 

 A atividade cautelar, inserida no controle, adquire portanto contornos bem 

diversos daqueles verificados na autotutela: enquanto esta seria uma atividade 

"espontânea" e, a bem dizer, hierárquica, a atividade cautelar no controle seria um 

fenômeno endoprocessual, estritamente regulado pelo direito e pelas garantias 

individuais.  

                                                
195 SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre contratos administrativos". Op. cit., 
pp. 118-119. 
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 O controle, de igual forma, diferencia-se da autotutela porque repele a 

hierarquia, desenvolve-se em campo oposto, conforme tantas vezes encarecido nesta 

Tese.  
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Capítulo 5 — Fundamento jurídico do controle da administração pública 

 

 Foram feitas, nos três capítulos precedentes, as devidas distinções entre a 

atividade de controle e as figuras da hierarquia, da tutela e da autotutela, comumente 

confundidas ou misturadas à primeira pela doutrina, que se conduz, renovadas as vênias, 

num verdadeiro limbo conceitual. Opomo-nos, assim, frontal e abertamente, a 

doutrinadores como MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, para quem "a tutela, o controle 

hierárquico e a autotutela são modalidades de controle administrativo"196 , por 

considerarmos que tais figuras não são, sequer remotamente, assimiláveis à atividade de 

controle.  

 Não se trata, novamente renovadas as vênias, de uma mera preferência de 

classificações: o direito positivo separa, conforme já o demonstramos, ambas as esferas 

de atuação estatais. No corpo das administrações públicas, dá-se a hierarquia (e 

eventualmente os fenômenos que lhe são associados, como a tutela e a autotutela); as 

atividades de controle dessas administrações públicas encontram distintos amparos 

jurídico-positivos. Os erros cometidos pela doutrina, que repousa sobre um letárgico 

consenso geral sobre os conceitos ora discutidos, são responsáveis pelas consequências 

danosas que se verificam cotidianamente na atuação das administrações públicas e dos 

órgãos de controle. De um lado, um controle amplificado e, na prática, indistinto das 

demais atividades administrativas. De outro, uma administração pública que não sabe 

mais o seu lugar, intimidada pelos controladores. Assistem passivos a tal estado de 

coisas os administrados, que não contam nem com um controle efetivo sobre a 

administração, nem com uma administração eficiente.  

 Se a atividade administrativa funda-se na existência mesma do Estado, sendo ao 

mesmo tempo a sua justificadora (é a utilidade pública, afinal, a própria razão de ser do 

agrupamento chamado Estado), a atividade de controle da administração pública 

encontra fundamentos jurídicos mais específicos, conquanto igualmente importantes.  
                                                
196 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. Op. cit., p. 548. Grifos diversos do original.  
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 O mais relevante dos fundamentos do controle da administração pública é o 

direito natural197 à limitação jurídica do poder. Embora fosse desejável, no direito 

brasileiro, um dispositivo como o art. 6º, 1º, da constituição portuguesa de 1933, que 

previa o respeito, pelo estado, aos "direitos e garantias resultantes da natureza ou da 

lei" 198 , pretender a configuração jurídico-positiva de um direito natural é algo 

completamente desnecessário, pois é da própria natureza essencial do direito natural a 

sua auto-evidência externa e independente do direito positivo.  

 O direito natural à contenção do poder funda o estado de direito, que só pode ser 

conhecido a partir da compreensão de que o exercício do poder se dá nos termos das 

normas jurídicas positivas e que, mais do que isto, estas encontram limites 

intransponíveis na liberdade, primeiro dos princípios do direito natural.  

 E por que o Estado não pode tudo, já que "todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente", nos termos do art. 1º, 

parágrafo único, da Carta de 1988? Porque o significado do que se pretende por uma 

sociedade "livre, justa e solidária" (art. 3º, I, da CF) não foi dado pelo constituinte de 

1988 (e nem poderia), e não foi até hoje "descoberto" (e nem poderia) por um indivíduo 

ou grupo de indivíduos. Não se sabe, nem se pode saber, qual é a sociedade perfeita, e 

todas as tentativas de dirigismo estatal que se utilizaram deste pretexto para interferir 

nas escolhas individuais humanas fracassaram retumbantemente. "A naturalidade e o 

florescimento livre da individualidade são a mesma coisa"199. Só garante a liberdade 

natural o estado que se despe deste objetivo de atingimento de uma sociedade ideal e 

procura, na medida razoável, realizar o que lhe cabe: atrapalhar o menos possível os 

indivíduos e, se possível, remover os obstáculos que os impeçam de perseguir os 

próprios objetivos e de cuidarem de si e de sua família. O estado não é protagonista; o 

controle serve para lembrá-lo disto.  

                                                
197 Por direito natural, entendemos aquilo que Miguel Reale conceitua como a posição que admite "a 
possibilidade de alguma verdade jurídica que não tenha como origem, pura e simplesmente, o fato 
empírico", não se contestando, evidentemente, a existência do Direito Positivo, mas declarando que ao 
lado, e mesmo acima "do direito historicamente revelado existe um direito ideal, racional ou natural, que 
subordina a si o outro, como sua medida, por ser um direito permanente, constante, expressão necessária 
da própria natureza do homem e condicionante universal de toda a vida prática, sendo assim tanto 
fundamento da Moral como do Direito Positivo" (Filosofia do direito. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1965, pp. 
88-89).  
198 Pode-se afirmar ter sido este dispositivo uma homenagem do vício à virtude. Isto porque todo o resto 
da constituição portuguesa de 1933 não acompanhava este rasgo de racionalidade consistente no 
reconhecimento do direito natural, pois condicionava todos os aspectos da vida individual à ingerência do 
estado, exatamente o tipo de configuração jurídico-positiva intolerável ao direito natural.  
199 Cf. STRAUSS, Leo. Direito natural e história. Tradução de Miguel Morgado. Lisboa: Edições 70, 
2009, p. 274. 
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 É claro que a liberdade natural reflete-se também no ambiente hierárquico pelos 

meios administrativos de defesa dos administrados. Todavia, ela não é suficiente pra 

promover esta defesa200. É no ambiente do controle que ela se realiza plenamente, 

mediante a atuação dos órgãos de controle, no bojo dos quais se processa a defesa, 

administrativa e judicial, dos direitos dos administrados contra o estado-poder. 

 Os órgãos de controle — referimo-nos especialmente àqueles de controle 

externo, ligados ao poder legislativo, e ao controle jurisdicional, realizado pelo poder 

judiciário —  inserem-se em uma engenharia de distribuição do poder que ultrapassa a 

mera estrutura organizacional da administração pública.  

 Trata-se dos mecanismos de freios e contrapesos, instituídos a partir do princípio 

da separação de poderes. Como destaca PETER L. STRAUSS, tais mecanismos, ao 

instituírem rivalidades, invejas e darem poderes para uma corpo burocrático impor 

obstáculos à atuação do outro, impedem um exercício ilimitado de poderes. Nas 

palavras do autor: 

 
Tão importante quanto a ideia de separação de poderes, e novamente 
servindo à noção de governo limitado, é a noção de freios e 
contrapesos. O poder legislativo é dividido em duas casas em 
substancial parte porque aquele poder é o mais temido, e se pensou 
que suas invejas mútuas provocariam também freios mútuos. O 
presidente é competente (dentro de limites) a vetar a legislação; as 
comissões legislativas devem aprovar matérias e podem controlar o 
comportamento executivo mediante negativa de recursos 
orçamentários ou impeachment; e assim por diante. Ao criar 
rivalidades e invejas, e ao tornar cada poder poderoso para impor 
obstáculos no caminho do exercício pleno dos poderes dos demais, o 
constituinte acreditava ter diminuído ainda mais a possibilidade de 
que o governo ultrapassasse o controle do povo201. 

 

                                                
200 Conforme aponta Sergio Ferraz, em um dos textos mais importantes de nosso direito administrativo: 
"Os instrumentos clássicos — processo administrativo, direito de petição, direito de representação — de 
longe não esgotam a panóplia de instrumentos de que o administrado se deve servir. E de longe não 
esgotam por duas razões fundamentais — e estou a pensar novamente agora em termos de direito, tão 
única e exclusivamente brasileiro: de um lado, porque toda a história cultural deste país leva-nos a não 
acreditar na possibilidade uma justiça imparcial ditada pela própria administração pública. Não que isso 
seja impossível, e há exemplo básico, do contencioso administrativo francês. Mas é possível, portanto, em 
tese, a existência da administração-juiz — e administração-juiz imparcial, ainda que perante pleitos a 
envolver interesse da própria administração. Mas, na verdade, ao lado da inexistência de uma tradição 
cultural que nos leve a imediata ou próxima concretização desse ideal, é preciso saber que isto não basta." 
("Instrumentos de defesa dos administrados". In: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio (coord.). 
Curso de direito administrativo. São Paulo: RT, 1986,  pp. 154-174, pp. 160-161). 
201	STRAUSS,	 Peter	 L.	An	 introduction	 to	 administrative	 justice	 in	 the	United	 States.	 Op.	 cit.,	 p.	 12.	
Tradução	livre.	
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 Em razão de encontrar-se no interior dos mecanismos de freios e contrapesos, a 

atividade de controle da administração pública diz respeito à própria configuração 

institucional do estado brasileiro, só podendo por isso, entre nós, ser admitidas as 

modalidades de controle constitucionalmente consagradas, nos termos em que já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal, no julgado abaixo ementado: 

 

A fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é 
um dos contrapesos da CF à separação e independência dos Poderes: 
cuida -se, porém, de interferência que só a CR pode legitimar. 
Do relevo primacial dos ‘pesos e contrapesos’ no paradigma de 
divisão dos poderes, segue -se que à norma infraconstitucional – aí 
incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados -membros –
, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro 
que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da 
Lei Fundamental da República. O poder de fiscalização legislativa da 
ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos  
coletivos de cada câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e 
da Assembleia Legislativa, no dos Estados; nunca, aos seus membros 
individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação (ou 
presentação) de sua Casa ou comissão202.  
 

 
 Assim temos um aparente paradoxo: um princípio de direito natural que se 

manifesta em uma estrutura positivada. Mas se trata de um paradoxo apenas aparente: o 

que o direito natural à contenção do poder faz é estabelecer padrões materiais para a 

atuação e apara a abstenção do estado, que só estão dadas no direito positivo de forma 

imperfeita; as estruturas de controle positivadas cuidam de verificar a ocorrência ou não 

de desvios ou violações do estado aquele princípio natural que é condição da sua própria 

existência.   

                                                
202  STF, ADI 3.046, Plenário, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 15.04.2004, DJ de 
28.05.2004. 
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Capítulo 6 — Estrutura e tipologia abstrata do controle  

 

 A estrutura do controle como atividade, bem como a sua tipologia, não podem 

ser estudadas sem referência a um direito positivo. Ou melhor: só se justificam se 

puderem servir à compreensão de um dado direito positivo.  

 A estrutura da norma de controle não foi ainda convenientemente estudada pela 

doutrina nacional. GÉRARD BERGERON, com amparo na cibernética, propõe quatro 

esquemas de estruturas de normas de controle encontráveis nos mais variados direitos 

positivos203.  

 As primeiras duas estruturas são as seguintes: 

 

  
 Figura 2     Figura 3   

 

 A Figura 2, acima, ilustra a mais simples das operações de controle. Nela, 

identificamos (i) um termo concreto (uma situação, conduta, ato jurídico ou material) 

sobre o qual incidirá o controle; (ii) um padrão, uma medida, um conjunto de valores 

(no caso, normas jurídicas) que servirão de ponto de comparação para o controlador; 

(iii) a comparação entre esses dois primeiros termos, que vem a constituir o ato de 

controle propriamente dito; e (iv) o objetivo do controle, que se extrai da segunda figura 

(Figura 3). 

 A Figura 3, também acima, identifica os sujeitos do controle. Em qualquer 

situação de controle, haverá um sujeito ativo, o controlador, e um sujeito passivo, o 
                                                
203 As observações a seguir são extraídas do capítulo II da Parte I da obra Fonctionnement de l'Etat (op. 
cit.). 
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controlado, e entre ambos, pelo menos do ponto de vista lógico, não poderá haver 

identidade204.  O resultado da relação controlador-controlado (em termos pragmáticos: 

pergunta-resposta) será o ato de controle.  

 BERGERON, partindo de concepções funcionalistas como a de PARSONS e do 

pluralismo jurídico de GURVITCH, entende que os atos estatais devem ser 

compreendidos, antes de sua dimensão jurídica, como fatos sociais. Embora, dadas as 

limitações deste trabalho, não possamos reconstruir o aparato teórico que justifica tal 

opção, devemos afirmar que esta se justifica porque, de um lado, não nega a 

juridicidade do agir estatal (o que seria inadmissível) e do seu controle, e, de outro, 

recoloca a mesma atuação estatal e o seu controle, como objetos inseridos na vida 

social, submetidos aos valores fundantes da vida comunitária. Isto é imprescindível se 

se propõe uma fundamentação da contenção do poder estatal no direito natural. O 

positivismo, que isola os atos estatais (e os atos de controle) de uma dimensão 

metafísica, não pode ser uma opção teórica válida, nessa ordem de ideias, para o estudo 

do controle da administração pública.  

 Quanto à tipologia das ações de controle, a doutrina nacional amiúde refere as 

variadas classificações propostas, sobretudo por autores estrangeiros. ODETE MEDAUAR, 

em sua obra sobre o Controle da Administração Pública, faz extensa compilação das 

tipologias estrangeiras e nacionais205.  Não é propósito do presente capítulo realizar uma 

nova compilação de classificações, nem tampouco comparar autores, a fim de 

identificar uma classificação supostamente mais adequada ao direito brasileiro. 

Refletiremos, no entanto, criticamente sobre tais critérios classificatórios, com o 

exclusivo propósito de esclarecer os pontos de maior relevância acerca da atividade de 

controle da administração pública tal qual adotada entre nós. 

 A primeira distinção de relevo para a compreensão da atividade de controle da 

administração pública é a que se dá quanto ao fundamento. BERGERON206 distingue 

entre: (i) controle objetivo quanto ao fundamento, categoria que se divide entre (i.a) tipo 

puro e (i.b) com subjetividade proeminente; e (ii) controle subjetivo quanto ao 

fundamento, categoria dividida entre (ii.a) tipo puro; e (ii.b) com objetividade 

proeminente.   
                                                
204 Bergeron esclarece que esta irredutibilidade entre controlador e controlado é um operação meramente 
lógica, já que na realidade, na vida prática, um mesmo ente pode ser controlador e controlado, como 
ocorre por exemplo, trazendo a discussão para o Brasil, com o controle interno (Fonctionnement de l'Etat. 
Op. cit., p. 53). 
205 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública. Op. cit., pp. 32-46. 
206 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'Etat. Op. cit., pp. 104-108. 
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 Explica-se essa categoria de acordo com o seguinte: o controle objetivo quanto 

ao fundamento é aquele cujo fundamento jurídico (não importa se alocado no direito 

positivo ou no direito natural) é imediatamente verificável e corresponde, em última 

análise, a um valor de existência inquestionável no seio da comunidade; o controle 

subjetivo quanto ao fundamento, a seu turno, é aquele cujo fundamento jurídico está 

disponível a um dos sujeitos do controle. No controle objetivo quanto ao fundamento 

jurídico de tipo puro, o controlador não pode dispor sobre os fundamentos jurídicos de 

sua atuação, que estão dados, e são fortes e obrigatórios; no controle subjetivo quanto 

ao fundamento de tipo puro, o controlador pode dispor sobre os fundamentos jurídicos 

de sua atuação e não tem como ser constrangido a agir de forma diferente. 

 As subcategorias controle objetivo quanto ao fundamento com subjetividade 

proeminente e controle subjetivo quanto ao fundamento com objetividade proeminente, 

significam, em síntese, no primeiro caso, que mesmo na presença de um fundamento 

objetivo existe uma posição subjetiva de vantagem, seja para o controlado, seja para o 

controlador; e no segundo caso, embora exista uma subjetividade de um dos termos do 

controle (controlador ou controlado), estão presentes os valores objetivos do controle, 

que se desenvolve exatamente como se esses últimos fossem decisivos.  

  Esta categoria é de difícil manejo, sobretudo porque, ao admitir subjetividade 

quanto ao fundamento do controle, parece negar o caráter jurídico e, mais do que isto, 

vinculado, da atividade de controle tal qual se defende na presente Tese. Tal crítica, 

legítima em si, não é verdadeira porque a atividade de controle da administração pública 

será sempre jurídica, quer quanto ao fundamento, quer quanto ao modo de sua 

expressão. O que presente distinção torna claro é que, em determinadas situações, um 

dos sujeitos (normalmente o controlador) pode ter a faculdade de recusar um 

fundamento jurídico ou eleger outro, sem poder ser constrangido a atuar de forma 

diversa. Alguns exemplos das categorias em discussão serão esclarecedores. 

 Em primeiro lugar, a categoria do controle objetivo quanto ao fundamento de 

tipo puro corresponde à grande maioria das competências de controle verificáveis no 

direito brasileiro. A discussão judicial sobre a legalidade da imposição de uma multa de 

trânsito; a verificação da regularidade orçamentária de uma certa despesa ou de um ato 

de aposentadoria pelo tribunal de contas; o juízo, em sede de controle interno, quanto à 

irregularidade da liquidação que antecedeu o pagamento de um contrato administrativo; 

todas essas ações contam com cânones jurídicos objetivos, que vinculam controlador e 

controlado.  
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 A categoria do controle subjetivo quanto ao fundamento de tipo puro não existe 

no direito brasileiro. Um exemplo seria o recall, ou revogação de mandatos, para cargos 

eletivos majoritários207 . Embora seja um procedimento de controle juridicamente 

regrado (todo ato de controle o é), os fundamentos jurídicos da decisão (no caso, dos 

cidadãos habilitados a votar) estarão completamente disponíveis ao controlador 

(novamente, a população votante).  

 A categoria do controle objetivo quanto ao fundamento com subjetividade 

proeminente  compreende atos de controle como os previstos no art. 49, X, da 

Constituição, que outorga ao Congresso Nacional competência para "fiscalizar e 

controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, 

incluídos os da administração indireta". Neste caso, embora tais atos sejam objetivos 

quanto ao fundamento jurídico, uma das partes da relação de controle (no caso o 

Congresso Nacional, na posição de controlador) tem uma certa subjetividade no seu 

exercício.  

 A categoria do controle subjetivo quanto ao fundamento com objetividade 

proeminente tem no Brasil como exemplo típico o processo de impeachment do 

presidente da república. Neste caso, embora o fundamento jurídico do processo de 

controle esteja sob a disposição do controlador (Câmara dos Deputados e Senado 

Federal), o processo recebe um forte influxo objetivo, na medida em que é processado 

segundo normas processuais próprias208, em julgamento presidido pelo presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, em sede de controle externo, o julgamento 

de contas do chefe do executivo, a cargo do poder legislativo, pertencerá a esta 

categoria, na medida em que a disponibilidade do fundamento jurídico foi alocada pela 

Carta ao legislativo, impedindo-se a revisão judicial do seu julgamento (CF, art. 49, IX); 

por outro lado, existe um componente objetivo relevante neste processo, na medida em 

que é condição para o julgamento de contas o proferimento de parecer pelo tribunal de 

contas; sem este pronunciamento prévio do tribunal de contas, o julgamento não pode se 

dar.  

 De modo geral, o que se nota, no Brasil, é que todas as atividades de controle 

que tenham na posição do controlador agentes políticos sem possibilidade de revisão 

judicial de sua decisão senão sob aspectos procedimentais estarão enquadradas ou na 
                                                
207 Ver, a propósito, o artigo "Por uma democracia semidireta: o recall e o impeachment", do Prof. 
Sergio Ferraz, publicado no site: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/sergio-ferraz/por-uma-
democracia-semidireta-o-recall-e-o-impeachment. Acesso em 24.01.2016. 
208 Nos termos da Lei Federal nº 1.079, de 10.04.1950.	
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modalidade de controle objetivo quanto ao fundamento com subjetividade proeminente 

ou na de controle subjetivo quanto ao fundamento com objetividade proeminente.  

 A doutrina adota normalmente o critério orgânico para distinguir as instâncias 

de controle. Assim, conforme se tratasse de controle realizado no interior da própria 

administração pública, ter-se-ia o chamado controle interno; para os controles realizados 

por entes alheios à administração pública, ter-se-ia o controle externo209. Sobre este 

aspecto, observamos em trabalho anterior: 

    
Em certa medida, o controle jurisdicional dos atos regidos pelo Direito 
Administrativo (leis, regulamentos, atos administrativos, atos 
materiais da Administração etc.) será um controle externo, sob o 
critério orgânico (isto é, controle exercido por pessoa alheia ao órgão 
controlado). E nesta qualidade é descrito por parcela da doutrina (...). 
Todavia, se considerado o critério orgânico, o controle 
jurisdicional, por exemplo, dos atos administrativos do Poder 
Judiciário será interno e não externo, porque praticado pelo 
mesmo órgão, o que torna a classificação inconsistente. Adotamos, 
portanto, ao sustentarmos uma terceira instância de controle, a 
classificação segundo a prevalência ou definitividade da decisão de 
controle e a materialidade de seus critérios de contraste, o que 
significa que o controle jurisdicional constitui categoria apartada 
daquela que compreende os controles interno e externo. Os controles 
ditos interno e externo são revisíveis, isto é, não constituem coisa 
julgada, com os efeitos daí advindos. A intangibilidade, como é óbvio, 
é atributo exclusivo da coisa julgada (controle jurisdicional). Mas 
mesmo quando se considera a materialidade dos critérios de controle, 
percebe-se que, no controle externo, somente se permitem os controles 
de legalidade (em sentido estrito), de economicidade, de legitimidade 
e de finalidade; e não a juridicidade em seu sentido mais abrangente, 
que é própria e exclusiva do controle jurisdicional. Assim, o controle 
jurisdicional não pode ser enquadrado conceitualmente na categoria 
do controle externo, pois guarda enormes diferenças formais 
(definitividade da coisa julgada) e materiais (o seu critério é a 
juridicidade em sentido amplíssimo) em comparação com o controle 
externo exercido com o auxílio dos tribunais de contas. O autor que 
desejar incluir o controle jurisdicional na categoria do controle 
externo deverá, necessariamente, superar essas diferenças210. 

 

 Inobstante termos adotado, como critério preferível ao orgânico, o da 

definitividade da atuação do órgão de controle, notamos que também este critério não é 

seguro para separar as instâncias de controle. Considerando que há decisões do poder 
                                                
209 Cf., por todos: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. Op. cit., p. 
956; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. Op. cit., p. 612; e CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 
864. 
210  SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". 
Op.cit., p. 72. 
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legislativo, em sede de controle, que não são revisíveis pelo poder judiciário (ex.: o 

julgamento do impedimento do presidente da república), não há outra alternativa senão 

concluir que não existe um critério consistente. E qual seria a solução racional para 

separar as instâncias de controle no direito brasileiro? Simplesmente seguir o esquema 

traçado pela Constituição de 1988, sem maiores preocupações quanto à racionalidade de 

um critério único. Desde que se adote um critério de controle consistente, reconhecendo 

as diferenças — institucionais, inclusive — entre as instâncias de controle, o problema 

de encontrar um critério único para classificar todas as atividades de controle deixa de 

ter maior importância.  

 Fala, ainda, a doutrina, costumeiramente, quanto à natureza da própria atividade 

de controle, em: (i) controle de mérito da atividade administrativa; (ii) controle de 

legalidade; (iii) controle de boa administração (eficiência ou gestão); (iv) controle 

contábil-orçamentário, entre outros.  

 "Controle de mérito", já demonstramos nos capítulos precedentes, não existe na 

atividade de controle; falar em "controle de mérito" no direito brasileiro é uma 

contradição em termos ou, na melhor das hipóteses, o sinal de um uso excessivamente 

lato do termo controle. O chamado "controle de boa administração", que envolva 

questões de eficiência ou exame de gestão, que no passado poderia suscitar fundada 

dúvida quanto à sua integração no conceito de controle da administração pública, 

deixou de representar um problema extrajurídico, a partir do momento em que, com a 

aprovação da Constituição de 1988, consagrou-se o princípio da economicidade no art. 

70 como uma mandamento jurídico-positivo, e, com o advento da Emenda 

Constitucional nº 19/1998, introduziu-se no art. 37 da Carta o princípio da eficiência. 

Positivados, tais princípios, por mais fluídos e fugidios que sejam os significados deles 

extraíveis, passam a ter um sentido determinado ou ao menos determinável, não se 

confundindo com o mérito da atuação administrativa.  

 O mesmo se dá quanto ao controle contábil-orçamentário, que corresponde a 

uma área absolutamente normatizada, a partir da matriz consagrada na Constituição 

Federal (arts. 70 a 74, e 163 a 169), da Lei Federal nº 4.320/1964 e da Lei 

Complementar nº 101/2000, além das leis orçamentárias (plano plurianual, lei 

orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias). Falar de controle contábil-

orçamentário, neste contexto, significará o mesmo que falar de legalidade (rectius: 

juridicidade) pura e simples.  
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 Ainda, cumpre abordar a formulação tipológica do controle sugerida por 

FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES, que concebe três dimensões do controle, quanto à 

matéria submetida a verificação: 

 
11.1 O controle do poder visa a garantir a liberdade, a proteger os 
indivíduos contra o arbítrio. Relaciona-se à ideia de Estado de Direito 
e ao próprio surgimento do Direito Administrativo, enquanto campo 
do Direito voltado a implementar um arcabouço de regras e princípios 
que limite o poder estatal e proteja os indivíduos contra o risco de 
exercício arbitrário do poder político. 

11.2 O controle dos meios volta-se à busca da racionalização da 
atividade administrativa, de maneira a que ela seja orientada pela 
economicidade e probidade. Esse controle deve orientar-se pela 
otimização da gestão do patrimônio público. A ele deve ser dada a 
melhor utilização possível, que possibilite inclusive uma aplicação 
econômica condizente com suas finalidades públicas. Ao mesmo 
tempo, o controle dos meios deve propiciar o controle do desvio de 
finalidade na gestão da coisa pública. 

11.3 O controle dos objetivos volta-se a consagrar a estabilidade e a 
permanência na consecução das políticas públicas que, como 
programas de ação, instrumentos de consecução de finalidades, devem 
ser concebidas num prazo longo, visando não a objetivos imediatos, 
influenciados pelo jogo político-eleitoreiro, mas por um viés de 
planejamento e ordenação da Economia e da sociedade. Esse controle 
volta-se também a assegurar o agir administrativo orientado a 
prontamente suprir as demandas dos administrados, de modo a obrigar 
que a organização administrativa homenageie sempre o bom exercício 
da função pública que toda prestação estatal deve perseguir no 
interesse geral do cidadão.211 

 

 A primeira das dimensões do controle apresentadas no trecho acima transcrito 

(controle do poder) corresponde ao fundamento de toda e qualquer ação de controle. Ela 

não se aparta, por exemplo, do controle de meios ou do controle dos objetivos, 

exatamente porque justifica essas duas últimas. Ademais, a validade de tal classificação 

vai depender de existir uma positivação mínima quer dos meios, quer dos objetivos, das 

políticas públicas, atividade que parece ser a principal preocupação do autor212.  

    

                                                
211 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. "Os grandes desafios do controle da Administração 
Pública". Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, nº 100, abr. 2010. Versão digital. 
212 Como demonstramos em trabalho anterior, as políticas públicas constituem estruturas normativas 
complexas (compostas de fins, propósitos, componentes e atividades), cujo controle se dá a partir da 
identificação da estrutura e do conhecimento das relações lógicas entre os elementos que as integram, 
aplicando-se tal arcabouço teórico a cada caso concreto (ver, a propósito, o item 3.1 do nosso Regime 
jurídico das políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 162-173). Assim, a questão do controle 
de políticas públicas, tema que mereceria não um mas vários trabalhos monográficos, não se resume às 
dimensões propostas por Floriano Azevedo Marques, no artigo em comento.  
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 Um última distinção deve ser realizada, no tocante à tipologia da atividade de 

controle, a saber entre controle referido a atos atribuíveis à administração pública 

(atuação objetiva) e o controle referido às condutas dos agentes públicos (atuação 

subjetiva). Por atuação objetiva entendemos a competência para suspender ou declarar a 

validade ou invalidade de atos praticados (ou, no caso de atos materiais, aos quais juízos 

de validade logicamente não são aplicáveis, a desconstituição dos seus efeitos, 

concomitantemente ou não, com a atuação subjetiva); e, por atuação subjetiva, 

entendemos a competência para responsabilização e aplicação de penalidades aos 

agentes controlandos, e, em grau mais fraco, a competência para censurar ou 

recomendar aos mencionados agentes as providências para o reparo da situação ilícita. 

 O controle referido a atos atribuíveis à administração pública ocorrerá, sempre 

e inevitavelmente, segundo critérios de juridicidade213. O controle referido às condutas 

dos agentes públicos, a seu turno, não deve ser confundido com o poder disciplinar ou 

correicional, presente nas estruturas hierárquicas. Ele terá por objeto promover a 

responsabilização dos agentes públicos, em caso de configuração dos pressupostos 

ordinários de responsabilização civil, culminando com o ressarcimento ao erário ou com 

a aplicação de sanções como as previstas na Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de 

Improbidade Administrativa), entre outras214. 

 

  

                                                
213 Ver a Parte II - Critérios Jurídicos do Controle, abaixo. 
214 Tais requisitos são, como se sabe: (i) dano (elemento objetivo), (ii) conduta culposa ou dolosa 
(elemento subjetivo) e (iii) nexo de causalidade entre ambas. O seu fundamento constitucional reside no 
art. 37, §6º, da Carta. 
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Capítulo 7 — Dos entes encarregados do controle na Constituição Federal 

 

 Como destacado no capítulo precedente, não se adota, na presente Tese, uma 

classificação teórica que pretenda ordenar as instâncias ou entes encarregados do 

controle da administração pública previstos no direito brasileiro. Em face da 

inquestionável insuficiência de um critério ou conjunto de critérios capaz de dar conta 

do arranjo institucional adotado pela Constituição Federal para o controle da 

administração pública, preferiu-se, ao invés, realizar a simples enumeração das 

instâncias de controle existentes no Brasil.  

 Não é objetivo da presente Tese realizar uma análise detalhada ou exaustiva de 

cada uma de tais instâncias, mas apenas o de, assinalando os seus traços normativo-

constitucionais essenciais, demonstrar a sua adequação ao conceito de controle da 

administração pública adotado neste trabalho. É o que se passa a fazer. 

 

7.1 Controle interno 

 

 O controle interno é disciplinado no art. 74 da Constituição como um "espelho" 

do controle externo. Conforme se verificará do item 7.2 abaixo, que trata do controle 

externo, o rol de atribuições de controle interno é basicamente uma reprodução de parte 

das competências já outorgadas ao poder legislativo e aos tribunais de contas.  

 Nos termos do mencionado art. 74, cabe ao controle interno (i) a avaliação do 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União (inc. I); (ii) a comprovação da legalidade e a 

avaliação de 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 (inc. II); (iii) verificação 

da legalidade das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
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haveres da União (inc. III); (iv) o apoio ao controle externo no exercício de sua missão 

institucional (inc. IV).  

 A Constituição não diz como se instituirá o controle externo. Apenas determina, 

no caput do art. 74, que os "Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno" com a finalidade de exercer as 

competências descritas no parágrafo precedente.  

 Trata-se, a todas as luzes, para nos utilizarmos da terminologia clássica de JOSÉ 

AFONSO DA SILVA, de normas de princípio institutivo, subcategoria das normas de 

eficácia limitada215. Isto quer dizer que não têm, as disposições do art. 74 da Carta, 

eficácia plena pelo simples fato de existirem; necessita-se, para que suas disposições 

cumpram plenamente a finalidade a que se destinam, de legislação federal, estadual e 

municipal que institua, no âmbito de cada ente federativo, os respectivos sistemas de 

controle interno.   

 A Lei Complementar nº 101/2000 reforça a natureza especular do controle 

interno, ao estabelecer, em seu art. 59, que o "sistema de controle interno de cada Poder 

e do Ministério Público", juntamente com os órgãos de controle externo (poder 

legislativo e tribunais de contas), "fiscalizarão o cumprimento" da lei, "com ênfase no 

que se refere a: I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes 

orçamentárias; II - limites e condições para realização de operações de crédito e 

inscrição em Restos a Pagar; III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com 

pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; IV - providências tomadas, 

conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada 

e mobiliária aos respectivos limites; V - destinação de recursos obtidos com a alienação 

de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; VI - 

cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver." 

 Como é evidente, o controle interno será realizado no interior das administrações 

públicas, onde vige, como já se demonstrou no Capítulo 2 desta Parte I, uma estrutura 

hierárquica. A Constituição não fala, naturalmente, em autonomia dos órgãos de 

                                                
215 As normas de eficácia limitada são de aplicação indireta ou mediata, pois há a necessidade da 
existência de uma lei para “mediar” a sua aplicação. Caso não haja regulamentação por meio de lei, não 
são capazes de gerar os efeitos finalísticos (apenas os efeitos jurídicos que toda norma constitucional 
possui). Subdividem-se em a) normas de princípio programático (normas-fim): que direcionam a atuação 
do Estado, instituindo programas de governo; e b) normas de princípio institutivo: que ordenam ao 
legislador a organização ou instituição de órgãos, instituições ou regulamentos. Ver, a propósito: SILVA, 
José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 117-151. 
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controle interno; donde se infere que eles não estarão infensos a todos os influxos do 

poder hierárquico. A consequência jurídica imediata desta configuração consiste no 

seguinte: tal como estabelecido na Carta de 1988, o sistema de controle interno é um 

controle "impotente", incapaz de fazer algo mais do que verificar, recomendar medidas 

aos superiores hierárquicos e, se for o caso, informar ao tribunal de contas. Com efeito, 

o máximo que o encarregado do controle interno poderá fazer é denunciar.  

 A denúncia, é certo, constitui uma medida de controle, que pode ter efeitos 

relevantes, mas de todas as medidas possíveis é a menos potente por seus próprios 

meios; se a lei que instituir o controle interno não dotar o órgão de poderes específicos 

(e relembre-se que esses poderes nunca poderão suplantar os poderes típicos da 

hierarquia, sob pena de inconstitucionalidade), ou se o chefe do executivo não consentir 

em adotar as medidas recomendadas a partir da cognição realizada pelo controle interno 

(se se tratar de um controle interno de feições consultivas), a única solução será o 

encaminhamento dos relatórios e demais documentos que demonstrem a ocorrência de 

impropriedades ou irregularidades, obtidos pelo órgão de controle interno, aos demais 

órgãos de controle, a saber, ministério público, tribunais de contas, poder legislativo e 

mesmo ao poder judiciário.  

 Talvez por prever tais situações, e reconhecendo a verdadeira "inibição 

institucional congênita" dos agentes públicos encarregados do controle interno, devido à 

implantação destes em uma estrutura hierárquica, o Constituinte de 1988 estabeleceu, 

no §1º do art. 74, o dever daqueles, "ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade", de darem "ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 

pena de responsabilidade solidária".   

 

7.2 Controle externo 

 

A Constituição Federal dedica toda uma seção à fiscalização contábil, financeira 

e orçamentária da administração pública, compreendendo os artigos 70 a 75. Estabelece, 

no art. 70, os limites do controle externo e interno dos negócios estatais. Nos termos em 

que redigido, permite o dispositivo entrever que se trata de um controle matricial: num 

eixo, as atividades administrativas controladas (contabilidade, finanças, orçamento, 

gestão operacional e patrimonial, aplicação de subvenções e renúncia de receitas) e, 
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noutro, os critérios de controle (legalidade, legitimidade, economicidade e 

finalidade216).  

Os sujeitos ativos do controle externo, nos termos do art. 71, caput, serão o 

Congresso Nacional (titular do controle externo) e o Tribunal de Contas da União 

(órgão auxiliar).  O sujeito passivo do controle externo (e assim também do controle 

interno) será "qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária" conforme preconiza o art. 70, parágrafo único, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19/1998. 

 Os critérios de controle externo definidos sob o art. 70 da Constituição, a saber, 

legalidade, legitimidade, economicidade e finalidade, não significam, por óbvio, em 

razão do que se vem de defender nesta Tese, a realização de juízos que ingressem no 

mérito ou que revisem a oportunidade ou conveniência dos atos da administração 

pública. Em trabalho anterior, explicamos, de forma sumária, as razões para tanto: 

 
Voltando-nos agora à matriz constitucional de controle, importante 
afastar um constante equívoco, presente tanto na dogmática quanto no 
discurso daqueles que aplicam o direito: o de que os critérios 
constitucionais de controle (legalidade, legitimidade, economicidade e 
finalidade) comportariam uma divisão nítida e intransponível entre o 
controle jurídico (campo da legalidade) e o controle de mérito 
(economicidade, legitimidade, finalidade). O pano de fundo para tal 
distinção reside na contraposição da legalidade ao mérito do ato; do 
juízo de legalidade ao juízo de conveniência e oportunidade: do 
jurídico ao político. Os primeiros seriam objetiváveis e, portanto, 
contrastáveis pelo juiz; os segundos, em verdade, por constituírem res 
politicae, não poderiam ou deveriam ser contrastados, sob pena de 
ofensa ao princípio da separação de poderes.    

Esta interpretação abre caminho para que se considere, no tocante ao 
Tribunal de Contas da União, que, como este órgão, ao auxiliar o 
Congresso Nacional no controle externo, deve empregar como 
critérios de contraste a legalidade, a economicidade, a legitimidade e a 
finalidade, somente serão revisíveis as decisões por ele emitidas sob o 
primeiro critério (legalidade), devendo-se tomar as decisões proferidas 
sob os demais (economicidade, legitimidade e finalidade) por decisões 
de mérito (hierárquicas, no sentido acima exposto) e, portanto, 
insindicáveis pelo Poder Judiciário. Este raciocínio “sincrético”, por 

                                                
216  Pelo menos no tocante à aplicação de subvenções e renúncia de receitas a finalidade é um critério 
extraível do referido dispositivo constitucional. Vê-se que o art. 70 da Constituição Federal determina que 
a fiscalização, em sede de controles externo e interno, se dará sobre a “aplicação das subvenções e 
renúncia de receitas”. Quando se refere à aplicação de subvenções e à renúncia de receitas, está a 
Constituição aludindo ao atendimento fático da finalidade de cada um dos institutos. Por esta razão, 
incluímos a finalidade (com esse sentido específico) entre os critérios de controle externo. 
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uma série de razões da maior importância, adiante referidas, é 
irremediavelmente equivocado. 

Em primeiro lugar, porque pressuporia ser o Tribunal de Contas da 
União — sob a Constituição Federal — um “super órgão”, cuja 
vontade poder-se-ia impor perante aquela do chefe do poder 
executivo, o que importa dizer que aquele, e não este, ocuparia a 
posição máxima na hierarquia da Administração Pública. O 
Tribunal de Contas da União, composto por indivíduos cujos nomes e 
currículos grande parte da população sequer conhece, poderia 
superpor sua vontade à do Presidente da República — e aquela 
vontade seria formal e materialmente prevalecente. Isto subverte, 
de um lado, o conteúdo do art. 84, inc. II, da Constituição Federal, que 
determina que ao Presidente da República cabe “exercer, com o 
auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração 
federal”; e, de outro, o quanto disposto no art. 1º, parágrafo único, da 
Constituição Federal, que institui a regra do Estado Democrático de 
Direito e o princípio democrático (“Todo o poder emana do povo, que 
o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição”). (...) 

Em segundo lugar, deve-se combater a confusão, já acima 
enunciada, entre os critérios de controle com a própria noção que 
se tem desta atividade. Melhor explicando: não se pode confundir a 
natureza do controle, que é sempre jurídica, com uma competência 
assim dita “política” dos tribunais de contas, decorrente dos critérios a 
serem empregados em sua atividade. O fato de o Tribunal de Contas 
da União auxiliar o Congresso Nacional no controle externo, como 
quis a Constituição, sob os critérios de legalidade, economicidade, 
legitimidade e finalidade, não pode fazer inferir que somente o 
primeiro deles (legalidade) seja jurídico, enquanto os demais 
(economicidade, legitimidade e finalidade) sejam “políticos” 
(numa acepção hierárquica, conforme destacado acima). Se a 
Constituição Federal adotou explicitamente os conceitos de 
legalidade, economicidade, legitimidade e finalidade como critérios de 
controle (ou seja, de contraste jurídico) — e ela indubitavelmente 
assim o fez —, então é certo concluir que tais critérios, manifestando-
se como princípios ou regras, possuem densidade jurídico-
constitucional bastante para sua aplicação. Significa, portanto, por 
mais que isto seja uma obviedade, que tais valores positivaram-se 
como normas, e como normas devem (i) possuir um conteúdo mínimo 
objetivável; (ii) ser imponíveis como mandamentos de conduta para 
seus destinatários; (iii) cujos atos devem ser controláveis 
jurisdicionalmente, nos termos do já aludido art. 5º, inc. XXXV, da 
Constituição Federal, em contraste com aquele conteúdo. 

Em terceiro lugar, admitir atos insindicáveis dos tribunais de 
contas perante o judiciário significa afirmar a existência, no 
Brasil, de dualidade de jurisdição, o que é descabido, pois isto 
significaria invalidar o conteúdo do já aludido art. 5º, inc. XXXV, 
da Constituição Federal. “O princípio da proteção judiciária, 
também chamado princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional, constitui em verdade”, no dizer autorizado de JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, “a principal garantia dos direitos subjetivos”. É 
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por mais esta razão, tão singela quanto relevante, que tal princípio não 
pode ser suplantado, como se fosse um mero adorno constitucional217.   

  

 O trecho acima transcrito, inobstante longo, é necessário para desfazer a 

confusão que normalmente os agentes públicos e os próprios doutrinadores fazem com 

relação à natureza da atividade de controle em geral, e do controle externo em 

particular. Sendo o controle da administração pública uma atividade de verificação de 

juridicidade, não se admite qualquer integração de vontade do tribunal de contas, ou 

mesmo do Congresso Nacional, sobre as atividades típicas das administrações públicas, 

das quais a mais relevante, sem dúvida, é a do poder executivo. 

 Em decorrência do desenho matricial do controle externo, realizado pelo 

Constituinte de 1988, uma observação, de máxima relevância, se impõe. Trata-se da 

abrangência jurídico-formal das decisões dos tribunais de contas.  Segundo defendemos, 

a atuação do controle externo, em especial aquela que se desenvolve nos tribunais de 

contas, encontra-se rigidamente circunscrita ao fenômeno orçamentário. Afinal: 

 
O controle exercido pelos tribunais de contas se dá sobre a execução 
orçamentária: só comportará, portanto, os atos com significação 
financeira ou pecuniária, que importem inequívoca e inexoravelmente 
em dispêndio de recursos públicos. Assim, desnecessário encarecer 
que os atos ou contratos administrativos sem reflexo financeiro-
orçamental não poderão ser objeto de controle pelos tribunais de 
contas. Registre-se que o art. 70, parágrafo único, da Constituição 
Federal, delineia expressamente o âmbito do controle externo, ao 
sujeitar à obrigação de prestar contas todo aquele “que utilize, 
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigações de natureza pecuniária”. O traço essencial a 
caracterizar a atividade de controle por parte dos tribunais de 
contas será a relação do ato ou contrato controlando com a peça 
orçamentária, relação esta que deverá ser direta, inequívoca e 
fatal. 

Isto afasta uma suposta competência dos tribunais de contas sobre 
determinados atos ou contratos administrativos que não importem em 
despesa ou em assunção de obrigação pecuniária. 
Exemplificativamente: os atos de procedimento administrativo interna 
corporis da Administração Pública, como descumprimento de prazos 
de tramitação de um órgão em relação a outro; contratos de permuta 
de imóveis públicos (operação patrimonialmente neutra, porquanto o 
bem recebido e o bem alienado terão valores equivalentes); contratos 
de doação com encargo (não pecuniário) em benefício da 
Administração Pública; contratos de concessão de serviço público 

                                                
217 SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". 
Op.cit., pp. 73-75. Grifos diversos do original. 
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(...); atos normativos de agências reguladoras; medidas de polícia 
administrativa, entre outros, não poderão ser atingidos pelos tribunais 
de contas. Sua competência, por imposição constitucional, é taxativa e 
não pode ser estendida para outros campos, mormente e sobretudo se 
isto significar a subversão da própria estrutura hierárquica da 
Administração Pública e da natureza intrínseca (centrada nos atos com 
impacto orçamentário direto) da atividade de controle externo tal qual 
delineada no texto constitucional.218 

 

 Deste modo, conforme então pudemos apontar, atos e contratos administrativos, 

mesmo que ilegais, não serão objeto de escrutínio pelos tribunais de contas, se a 

ilegalidade não se relacionar, de modo direto, à execução orçamentária. O bem jurídico 

protegido pelos tribunais de contas é a execução do orçamento e a proteção ao erário, 

aspectos que jamais se dissociam. E isto deve ser assim para que se guarde a necessária 

coerência com a vigente ordem constitucional: se o Congresso Nacional detém a 

competência privativa para discutir e votar as leis orçamentárias (art. 165), é óbvio que 

deverá o controle externo (que cabe também a ele com o auxílio do Tribunal de Contas 

da União), como corolário daquela competência, debruçar-se sobre a execução 

orçamentária. Sempre que se ativerem a tais balizas, os tribunais de contas agirão de 

acordo com as competências de que dispõem segundo a Carta de 1988. Caso tais 

cânones não sejam respeitados, será antijurídica, e mesmo inconstitucional, a atividade 

de controle externo a cargo dos tribunais de contas. 

 De acordo com o art. 71, incisos I a VII, da Carta, as competências 

fiscalizatórias dos tribunais de contas são as seguintes: (a) apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 

elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; (b) julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 

mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; (c) apreciar, 

para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na 

administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a 

das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (d) realizar, por 
                                                
218	SAAD, Amauri Feres. "O controle dos tribunais de contas sobre os contratos administrativos". 
Op.cit., pp. 73-75. Grifos diversos do original.	
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iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica 

ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; (e) fiscalizar as contas 

nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma 

direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo; (f) fiscalizar a aplicação de 

quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; e (g) prestar as 

informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por 

qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas. 

 As competências sancionatórias dos tribunais de contas estão descritas nos 

incisos VIII a XI do art. 70 da Carta, e são: (a) aplicar aos responsáveis, em caso de 

ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 

estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 

(b) assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; (c) sustar, se não atendido, a 

execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao 

Senado Federal; e (d) representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos 

apurados. O §1º do art. 70 determina que, em caso de contrato administrativo, a 

sustação não está disponível aos tribunais de contas; tal penalidade deverá ser adotada 

pelo Congresso Nacional, em sistemática coerente com o art. 49, V, da Constituição, 

relativo à sustação de atos normativos do poder executivo pelo legislativo. 

 Cabe aqui uma ressalva fundamental: sustação, para fins de controle externo de 

atos e contratos administrativos, dirá respeito à execução financeira de atos ou contratos 

tidos por antijurídicos sob os critérios de legalidade estrita, economicidade, legitimidade 

ou finalidade (fomento). Sustado o ato, o que ocorrerá objetivamente é a 

impossibilidade de sua produção de efeitos orçamentários. Para os contratos 

administrativos, caberá apenas a informação da irregularidade ao Congresso Nacional, a 

quem caberá decidir a respeito. Se, no prazo de 90 (noventa) dias, este se mantiver 

inerte, “o Tribunal decidirá a respeito” (§2º). Esta última locução será analisada a breve 

trecho. Sustar a execução financeiro-orçamental, ressalte-se, não equivale a sustar 

integralmente o contrato, impedindo a prática de quaisquer atos, mormente aqueles 
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inerentes às obrigações típicas, necessárias para o cumprimento do seu objeto. Também, 

muito menos, equivale à invalidação dos contratos impugnados. A sustação integral e a 

invalidação, tanto de atos administrativos quanto de contratos administrativos, serão 

sempre vedadas tanto ao Congresso Nacional, quanto aos tribunais de contas.   

 

7.3 Controle parlamentar  

 

 De forma paralela às competências de controle conferidas pela Constituição 

Federal ao poder legislativo sob a rubrica do controle externo, existe uma série de 

poderes de controle sobre a administração pública que o Constituinte de 1988 deferiu 

àquele poder.  

 O primeiro dos poderes é o de convocação ministerial e verificação dos negócios 

da administração. Com efeito, o art. 58 da Carta defere às comissões permanentes e 

temporárias do Congresso Nacional e de qualquer das suas Casas, o poder de convocar 

ministros de estado para "prestar informações obre assuntos inerentes a suas 

atribuições" (§2º, inc. III), "receber petições, reclamações, representações ou queixas de 

qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas" (§2º, 

inc. IV), "solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão" (§2º, inc. V); e 

"apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento e sobre eles emitir parecer" (§2º, inc. VI). O não comparecimento às 

comissões ou a recusa no fornecimento de informações requisitadas por escrito sujeitará 

o responsável à inquinação de crime de responsabilidade, nos termos do art. 50 da 

Carta. 

 Mais graves são os poderes das comissões parlamentares de inquérito, previstas 

no §3º do mesmo art. 58, "que terão poderes de investigação próprios das autoridades 

judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 

mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos 

infratores". 

 É medida de controle parlamentar, e extrema, o impeachment ou impedimento 

do presidente da república. Como destaca ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ: 
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Para o que releva registrar, o impeachment é um forte instrumento de 
controle do Poder Legislativo sobre o Executivo. É a ultima ratio no 
esquema de freios do sistema presidencialista. Ainda que difícil e 
moroso em seu atuar, é poderosa peça de artilharia do arsenal 
legislativo como se dizia alhures. É uma exceção ao princípio de 
separação de poderes, que não tem contrapartida do lado do 
Executivo, que não pode dissolver o Legislativo219.  

 

 Por fim, há que se referir o poder deferido ao legislativo de promover a sustação  

de atos do poder executivo, de acordo com o art. 49, V, da Carta. As hipóteses para o 

cabimento da sustação congressual de atos do executivo são, de um lado, a exorbitância 

do poder regulamentar, e, de outro, o desvio na elaboração de legislação delegada. 

Trata-se de controle excepcional dos atos do executivo220, que não exclui, como aponta 

com propriedade ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, o controle judicial sobre o mesmo 

ato221. Ademais, para afastar eventuais dúvidas quando ao alcance da medida, o 

Supremo Tribunal Federal já decidiu que a sustação de atos de que trata o art. 49, V, 

opera única e exclusivamente no plano da eficácia do ato controlado222. 

                                                
219 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. O poder congressual de sustar atos 
normativos do Poder Executivo. São Paulo: RT, 1994, p. 188. 
220 Cf. o acórdão assim ementado do STF: "O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação 
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de 
suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato 
regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio 
constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder 
regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe 
o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse 
comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária 
que lhe confere o art. 49, V, da Constituição da República e que lhe permite ‘sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)’. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-
AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugnação à validade constitucional 
da Instrução Normativa STN 01/2005." (STF, AC 1.033-AgR-QO, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 25-5-2006, DJ de 16-6-2006. Grifos não coincidentes com os originais). 
221 Para a autora, tal controle "[d]ifere, todavia, do controle jurisdicional de constitucionalidade abrigado 
pela Constituição Brasileira, porquanto não se trata de um controle definitivo. Em primeiro lugar, 
exatamente por envolver questão de competências constitucionais e interpretação da Constituição, a 
última palavra caberá, sempre, ao Supremo Tribunal Federal. É que, no Brasil, prevalece o modelo 
jurisdicional de controle de constitucionalidade, que se torna definitivo em última instância, em razão do 
papel de guardião da Constituição, atribuído expressamente ao Supremo Tribunal Federal. (...) 
Consequência disso tudo é que tanto o regulamento abusivo como a lei delegada exorbitante podem ser 
objeto de declaração de inconstitucionalidade por via da ação direta insculpida no artigo 102, inciso I, 
alínea "a", da Constituição de 1988" (FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. O 
poder congressual de sustar atos normativos do Poder Executivo. Op. cit., pp. 210-211). 
222 Trata-se do acórdão proferido no julgamento da medida cautelar na ADI nº 748, assim ementado: " 
"Possibilidade de fiscalização normativa abstrata (...). O decreto legislativo, editado com fundamento no 
art. 49, V, da CF, não se desveste dos atributos tipificadores da normatividade pelo fato de limitar-se, 
materialmente, à suspensão de eficácia de ato oriundo do Poder Executivo. Também realiza função 
normativa o ato estatal que exclui, extingue ou suspende a validade ou a eficácia de uma outra norma 
jurídica. A eficácia derrogatória ou inibitória das consequências jurídicas dos atos estatais constitui um 
dos momentos concretizadores do processo normativo." (STF, ADI 748-MC, Plenário, Rel. Min. Celso de 
Mello, julgamento em 1º-7-1992, DJ de 6-11-1992). 
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 Verifica-se que o controle parlamentar, nos dispositivos acima comentados, 

reveste-se de um caráter essencialmente fiscalizador, sendo o encaminhamento de 

denúncia ao ministério público natural, em caso de constatação de ilegalidade. 

Excepcionalmente, tem cabimento o impedimento do chefe do executivo, caso 

constatada a prática de crime de responsabilidade, ou a sustação de ato normativo 

praticado com exorbitância do poder regulamentar ou dos limites da delegação 

legislativa.  

 Para ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ, "trata-se de controle a posteriori ou 

sucessivo. Ao Congresso Nacional foi conferida a atribuição de controlar os 'atos' do 

Poder Executivo, vale dizer, os atos já praticados pelo Executivo. Em outras palavras, 

não condicionou a Constituição a atuação governamental, in genere, à prévia 

autorização congressual"223. 

 

7.4 Controle jurisdicional 

 

 A função jurisdicional tem por objeto a integração da ordem jurídica, visando à 

sua manutenção. Como destaca um dos autores clássicos de nossas letras jurídicas na 

matéria, o "controle jurisdicional se exerce por uma intervenção do poder judiciário no 

processo de realização do direito" e tem como "finalidade essencial e característica (...) 

a proteção do indivíduo em face da Administração Pública"224.  

 Consumando-se essa intervenção, em matéria afeta à função administrativa, a 

administração pública deixa de ser órgão ativo do Estado; a "demanda vem situá-la, 

diante do indivíduo, como parte, em condição de igualdade com ele"225.  

 No Brasil, desde a Constituição de 1891, está consagrada a unidade de 

jurisdição, tendo-se incorporado à nossa tradição jurídica a regra, verdadeiro alicerce do 

Estado de Direito, da inafastabilidade do controle jurisdicional sobre os atos da 

administração pública. O art. 5º, inc. XXXV, assegura de modo inequívoco tal garantia, 

ao estabelecer que " a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito".  

                                                
223 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. O poder congressual de sustar atos 
normativos do Poder Executivo. Op. cit., p. 161. 
224 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de 
Janeiro: Forense, 1967, pp. 112-113. 
225 FAGUNDES, Miguel Seabra. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.Op. cit., p. 
112.	
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 Consagra, igualmente, as ações protetivas do administrado, individualmente ou 

como membro de um grupo (associação, partido político etc.): 

(i)  do mandado de segurança cabível "para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público" (art. 5, LXIX); 

(ii) do mandado de segurança coletivo, que pode ser impetrado por  

partido político com representação no Congresso Nacional, 

organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 

dos interesses de seus membros ou associados (art. 5º, LXX); 

(iii)  do mandado de injunção, cabível sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI); 

(iv) do habeas data, cabível para (a) assegurar o conhecimento de 

informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros 

ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público;  e (b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-

lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo (art. 5º, LXXII); e 

(v) do habeas corpus habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII).  

  

 De outra parte, a Carta de 1988 garante ao cidadão o acionamento da tutela 

jurisdicional na qualidade de membro da polis, para proteger não direitos pessoais ou 

personalíssimos, mas a probidade da administração pública e o patrimônio público (em 

sentido amplo). Assim é que o inciso LXXIII da Constituição determina que "qualquer 

cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 

patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência". 
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 Nessa mesma linha, o art. 129, III, da Constituição, menciona a ação civil 

pública como instrumento "para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

 Fica aqui a dúvida: em face da amplitude com que o controle jurisdicional da 

administração pública é contemplado na Carta de 1988, pode-se dizer que o controle 

jurisdicional é ainda uma atividade de verificação jurídica? Não teria o juiz, em face 

desse "arsenal" que lhe foi entregue pelo Constituinte de 1988, um poder mais amplo, 

de imiscuir-se inclusive no mérito das atividades administrativas, o que, significaria, de 

fato, uma infirmação do conceito de controle utilizado no presente trabalho?  

 Não nos parece que a questão deva ser colocada nesses termos. O que se tem 

assistido nas últimas décadas, no Brasil, é um esforço louvável de várias gerações de 

publicistas no sentido de refletir sobre temas como o da discricionariedade e de criar um 

arcabouço teórico capaz de incrementar o controle da administração pública, a fim de 

que o indivíduo seja cada vez mais posto a salvo de uma atuação administrativa 

tolhedora de sua liberdade e direitos, e, mais do que isto, para que o indivíduo tenha 

enfim à sua disposição uma administração serviente, útil e eficaz.  

 Em tese, seria possível que o campo da discricionariedade fosse tão reduzido 

doutrinariamente que os ambientes da hierarquia e do controle — sem se confundirem 

conceitualmente note-se bem — poderiam, na prática, ser idênticos. Teríamos então 

uma administração pública quase que automatizada, na qual todo e qualquer desvio 

quanto aos entendimentos dos órgãos de controle (judiciário, inclusive) teria condições 

de ser corrigido. De fato, este tem sido, sobretudo da parte de alguns órgãos de controle, 

um objetivo declarado.  

 Mas, renovadas as vênias, não entendemos que seja o mais correto. E isto pelo 

fato de que a hierarquia, que se funda no princípio da separação dos poderes, assim 

como o controle, tem uma razão de ser: garantir que os representantes eleitos da 

população possam, com razoável grau de obediência do quadro administrativo, 

implementar soluções e políticas públicas consideradas relevantes. A discricionariedade 

é parte indissociável desta tarefa, na medida em que permite que o administrador 

público possa, no exercício até de uma certa criatividade, resolver os inúmeros 

problemas da vida prática, os quais, muitas vezes, ficam no ambiente administrativo 

sem qualquer expectativa de solução em razão de uma compreensão excessivamente 

rígida e tímida das balizas da atuação administrativa.  
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 O conselho mais sensato para este problema foi, em nossa opinião, dado por 

LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, para quem: 

 
Afigura-se-nos, sem sombra de dúvida, que a prestação judicial há de 
ser implementada sempre que solicitada, como também isso já 
afirmamos em tópico próprio referente à discricionariedade.  

E concluímos que o ato administrativo, individual ou de caráter 
normativo, deve ser esmiuçado até o limite em que o próprio 
magistrado entenda ser o campo da sua atuação. Não há atos que 
se preservem ao primeiro exame judicial.  

O exame judicial terá de levar em conta não apenas a lei, a 
Constituição, mas também os valores principiológicos do texto 
constitucional, os "standards" da coletividade. 

O Judiciário, na verdade, não tem qualquer poder discricionário, pelo 
menos nos processos de jurisdição contenciosa. Ao aplicar o Direito, 
faz o juiz a atividade de subsunção dos fatos às normas226.  

   

 A tensão que se coloca entre o máximo exame de juridicidade da atuação 

administrativa e a consciência de que existe um limite para a sua realização, longe de 

afastar a ideia de controle como verificação de juridicidade, trata de a reforçar.  

 

7.5 Controle social  

 

 A doutrina costuma falar, quando identifica as modalidades de controle da 

administração pública, em controle social.  Em certo sentido, o controle estatal, como 

qualquer modalidade de controle, é social, na medida em que, como ensina BERGERON, 

se desenvolve entre grupos de pessoas, envolvendo papéis sociais determinados, 

condutas hipotéticas esperadas, avaliação das condutas reais e aplicação de eventuais 

sanções em caso de descumprimento das expectativas normativas227.  

 CARLOS AYRES BRITTO faz interessante distinção entre as formas de controle 

que nascem e operam no interior do aparato estatal (notadamente os controles interno e 

externo), daquelas formas que nascem de fora para dentro do Estado. Para o autor: 

 
1 .3. Pois bem, a fiscalização que nasce de fora para dentro do Estado 
é, naturalmente, a exercida por particulares ou por instituições da 
sociedade civil. A ela é que se aplica a expressão "controle popular" 

                                                
226 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. Op. cit., p. 372. Grifos não coincidentes 
com os do original. 
227 BERGERON, Gérard. Fonctionnement de l'Etat. Op. cit., p. 73 e ss.  
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ou "controle social do poder", para evidenciar o fato de que a 
população tem satisfações a tomar daqueles que formalmente se 
obrigam a velar por tudo que é de todos. 

1 .4. E por onde começa a Lei Maior o disciplinamento desse controle 
social do poder? Começa no capítulo dos direitos e deveres 
individuais e coletivos (capítulo I do título II). Ora para habilitar o 
particular a saber das coisas do Estado com vista à defesa de direito ou 
de interesse pessoal, ora para habilitar o particular a saber das coisas 
do Estado com vista à defesa de direito ou de interesse geral; ou seja, 
a Constituição tanto aparelha a pessoa privada para imiscuir-se 
nos negócios do Estado para dar satisfações a reclamos que só 
repercutem no universo particular do sindicante, quanto aparelha 
a pessoa privada para imiscuir-se nos negócios do Estado para dar 
satisfações a reclamos que repercutem no universo social por 
inteiro. 

1.4. Assim, quando o Código supremo reza que todos têm direito "à 
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimento de situação de interesse pessoal" (alínea b do inciso 
XXXIV do art. 5º), ela está protegendo o particular enquanto 
particular; quer dizer, o indivíduo tomado como um universo em si 
mesmo, um mundo inteiramente à parte, pelo fato exclusivo da 
humanidade que "mora" nesse indivíduo. Quando, porém, a Lei 
Fundamental prescreve que "qualquer cidadão é parte legítima para 
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural... " (inciso 
LXXIII do art. 5º), ela está protegendo o indivíduo enquanto membro 
da pólis, habitante da civitas, sócio do Estado ou parte de um todo que 
o abarca e o supera, enfim, que é o cidadão228. 

 

 ODETE MEDAUAR acrescenta outros mecanismos, extraídos do direito positivo 

brasileiro, através dos quais enxerga a existência de um "controle social" da 

administração pública:  

 

(a)  a determinação contida no art. 31, §3º, da Constituição, que determina 

que as contas municipais devem ficar pelo prazo de 60 (sessenta) dias à 

disposição da população; 

(b)  a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) 

determina, em seu art. 49, que as "contas apresentadas pelo Chefe do 

Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no 

respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua 

                                                
228 BRITTO, Carlos Ayres. "Distinção entre 'controle social do poder' e 'participação popular'". RDA nº 
189, jul./set. 1992, pp. 114-122, p. 115. 
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elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 

sociedade"; 

(c)  ainda no tocante à execução orçamentária, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal determina, em seu art. 48, I, a "liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público"; 

(d) a Lei Federal nº 8.666/1993 possibilita a todos os interessados 

representar ao Tribunal de Contas ou à própria administração pública 

contra ilegalidades presentes em licitações públicas (art. 113, §1º); 

(e) a realização de consulta pública sobre assuntos de interesse da 

coletividade, nos termos do art. 31 da Lei Federal nº9.784/1999, e, no 

caso de parcerias público-privadas, nos termos do art. 10, VI, da Lei 

Federal nº 11.079/2004; 

(f)  a realização de audiência pública, conforme previsão do art. 39, caput, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, que torna o procedimento obrigatório antes de 

publicação do edital sempre que o valor previsto numa licitação ou em 

um conjunto sucessivo de licitações for superior a 100 (cem) vezes  o 

valor para obras e serviços de engenharia na modalidade de concorrência; 

e, nos demais casos, conforme previsão genérica do art. 32 da Lei Federal 

nº 9.784/1999.  

 

 Retomando-se as lições de CARLOS AYRES BRITTO, este defende que, no 

controle social, seja qual forma se adote (denúncia, representação, reclamação etc.), "o 

objetivo do particular é simplesmente desfrutar de uma situação jurídica ativa contra o 

Poder Público", na qual ele (particular) possa não "formar propriamente a vontade do 

Estado, mas impor ao Estado a vontade dele (...), que é a de penetrar na intimidade das 

repartições públicas para reconstituir fatos ou apurar responsabilidades". Então, do 

ângulo do Estado, os efeitos do controle social implicariam "uma posição de 

subalternidade ou capitis deminutio. Qualquer que seja a forma de uso do direito ao 

controle, o Estado é obrigado a 'baixar a crista', passando a figurar numa relação 
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concreta em que o direito subjetivo (alheio) passa a falar mais alto que o poder político 

(próprio)"229.  

 Há, com as vênias de estilo, uma série de reparos que devem ser realizados sobre 

as posições acima referidas, se se quiser operar a partir de uma noção técnica de 

controle da administração pública.   

 A primeira observação a ser feita é que as hipóteses colacionadas pelos autores 

acima referidos como "exemplos" de controle social da administração pública não 

configuram, em si próprias, modalidades apartadas e específicas de controle. Explica-se. 

As normas jurídicas (constitucionais e legais) que garantem a publicidade de negócios e 

documentos públicos, bem como o acesso ao detalhamento das informações acerca da 

execução orçamentária, não constituem, já se disse, nenhuma forma individualizada de 

controle, mas tão somente instrumentos que permitirão, se o cidadão assim o desejar, 

subsidiar eventual peticionamento aos órgãos e entes de controle. Se, por exemplo, 

constatar em um contrato administrativo a ocorrência de sobrepreço ou 

superfaturamento, ou ainda de alguma prestação paga pela administração porém não 

executada ou entregue, o indivíduo não terá uma instância própria, só dele, para 

promover o controle. Não poderá aplicar, sponte sua, em um "tribunal social", as 

penalidades que entender cabíveis, em juízo cesariano, aos agentes públicos 

responsáveis, nem tampouco desconstituir ou sustar a eficácia de qualquer ato do poder 

publico.  

 O que caberá ao indivíduo, na qualidade de "controlador" do poder público, 

realizar — e isto não é de nenhuma forma irrelevante, muito pelo contrário — será 

peticionar ao ministério público, para que tome as medidas cabíveis na sua qualidade 

defensor da ordem jurídica (CF, art. 127), especialmente como promotor do inquérito 

civil e autor das ações civis públicas e ações penais públicas cabíveis em cada caso; 

representar ao tribunal de contas, que, em havendo plausibilidade das alegações, dará 

prosseguimento ao competente processo administrativo para apuração de ilegalidades, 

dano ao erário e responsabilização dos agentes públicos envolvidos; ou ainda ajuizar 

ação popular para "anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural" (CF, art. 5º, LXXIII).  

                                                
229 BRITTO, Carlos Ayres. "Distinção entre 'controle social do poder' e 'participação popular'". Op. cit., 
p. 117. 
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 De outro lado, a audiência e consulta pública não podem ser consideradas 

atividades de controle. Isso porque, em verdade, constituem requisitos para o exercício 

da competência de administração ativa (hierárquica), o que de antemão já afasta 

poderem ser classificadas como controle. Outro fator que impede sejam, tais figuras, 

alocadas entre as atividades de controle da administração pública é o fato de que as 

manifestações (observações, opiniões, requerimentos, considerações etc.) nelas 

produzidas não serão exclusivamente jurídicas. Lembre-se de que a participação dos 

administrados pode dar-se (e de regra é assim) em termos de defesa de interesses  

próprios ou de terceiros, que não estejam positivados (um sujeito pode argumentar 

contra o traçado de uma estrada planejado pela administração por considerar que outro 

traçado atenderia melhor os seus interesses econômicos ou pessoais; uma mãe de várias 

crianças pequenas poderia requerer a instalação de creche em locais próximos à sua 

residência, independentemente de haver maior demanda em outro bairro, etc.), nem os 

juízos e opiniões formulados pela população serão vinculantes sobre o administrador 

público, que terá, inobstante, o dever de motivar a sua recusa em atendê-los.  

 Ademais, nos exemplos mencionados, não há como se sustentar que a 

administração pública fica colocada em uma situação de inferioridade em relação ao 

particular, como faz, em aparente exercício de wishful thinking, CARLOS AYRES. A 

administração fica colocada em uma posição passiva sempre e em todas as vezes que 

tenha o dever de atender a um direito público subjetivo do administrado (o direito a 

informações é um deles), mas não existe um direito público subjetivo do administrado a 

ter os seus juízos (sobretudo quando amparados em fundamentos extrajurídicos, de 

interesse pessoal ou meramente patrimonial) obedecidos pela administração, mormente 

porque os interesses pessoais de cada indivíduo nem sempre serão harmonizáveis entre 

si e nem sempre haverá recursos humanos e materiais para, como um gênio da lâmpada, 

atender aos desejos de todos. Por si só, o particular não tem como obrigar a 

administração; deve recorrer ele às instâncias de controle existentes para fazer 

prevalecer a juridicidade da atuação administrativa. 

 Assim postas as coisas, o "controle social" da administração pública não deixa 

de ser uma porta relevante de interação entre a administração e o administrado, mas tem 

muito pouco de controle, em sentido técnico-jurídico. 

 Em face do quanto exposto, haverá quem, calcado na expressão "controle social" 

expressamente consagrada pelo constituinte derivado no art. 216-A, inserido pela 
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Emenda Constitucional nº 71/2012, sustente existir, sim, um controle social da 

administração pública. Nada mais errado.   

 A linguagem da constituição é, de regra, como se sabe, a do leigo. Assim é que, 

com a devida vênia, se deve compreender o uso do termo no art. 216-A da Constituição. 

O constituinte derivado, que no inciso X deste dispositivo fala em "controle social" do 

"Sistema Nacional de Cultura", estrovenga stalinista criada juntamente com o 

dispositivo, é o mesmo que alguns incisos antes fala em "complementaridade nos papéis 

dos agentes culturais" e em (sic) "transversalidade das políticas culturais". Alguém 

sabe o que querem dizer tais expressões? Assim como se deve tentar extrair algum 

sentido coerente de dispositivos absurdos como estes, deve-se, também coerentemente, 

extrair um sentido minimamente consistente da locução "controle social" usada pelo 

constituinte derivado em um artigo que, vê-se à primeira leitura, contém gravíssimos 

problemas redacionais (tantos que fazem questionar se os seus redatores já foram 

contaminados pelos métodos paulofreireanos de alfabetização...).  

 Em conclusão: quando se prevê, no art. 216-A, X, que o Sistema Nacional de 

Cultura tem como um de seus princípios a "democratização dos processos decisórios 

com participação e controle social", só se pode inferir que meios de publicidade e de 

audiência e consulta públicas devem ser colocados à disposição da população, para que 

esta se manifeste e, se achar necessário, acione as instâncias de controle indiretamente 

(novamente: via petição à administração, ao ministério público e tribunais de contas)  ou 

diretamente (via ajuizamento da ação popular e demais ações à sua disposição). Não há 

qualquer inovação do art. 216-A em relação à sistemática de controle adotada 

originalmente na Carta de 1988.  

 

7.5 Ministério Público 

 

 O ministério público, disciplinado na Constituição Federal pelos artigos 127 a 

130-A, exerce importantíssimo papel no controle da administração pública. De fora 

parte sua atuação como custos legis (ou fiscal da ordem jurídica na dicção do Código de 

Processo Civil de 2015 — art. 178) e na esfera criminal (como autor da ação penal 

pública, controlador externo das polícias etc.), interessa-nos, com a brevidade que este 

trabalho comporta, analisar as suas funções institucionais diretamente relacionadas ao 

controle.  



149 
 

 O art. 129 da Carta de 1988, com efeito, atribui ao ministério público as 

competências para (i) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia; (ii) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos; e (iii) expedir notificações nos procedimentos administrativos de 

sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da 

lei complementar respectiva.  

 Além de tais competências, a Lei Federal nº 7.347/1985, que disciplina a ação 

civil pública, confere competência ao órgão ministerial para tomar compromisso de 

ajustamento de conduta (art. 5º, §6º) dos interessados em inquéritos civis públicos.  

 Os termos de ajustamento de conduta tendem a funcionar como um forte 

elemento de pressão sobre os agentes públicos submetidos à fiscalização do ministério 

público. Quando se trata de conformar o agente público "voluntariamente" ao 

cumprimento da legislação, o emprego da figura é louvável e benéfico ao interesse 

público e à preservação da ordem jurídica.  

 É claro que, por vezes, podem ocorrer alguns abusos na definição do conteúdo 

dos termos de ajustamento de conduta, impondo-se inopinadamente posicionamentos 

próprios do ministério público (ou de certo procurador ou promotor isoladamente) 

acerca de matérias que integram o campo da discricionariedade da administração; 

nesses casos, o administrador, embora tenha convicção da plena juridicidade de sua 

atuação, pode acabar cedendo ao entendimento ministerial, por considerar mais benéfico 

(em termos pessoais, inclusive) evitar a judicialização do assunto. Tais situações, tanto 

quanto possível, devem ser evitadas.  

 No fim das contas, o mesmo problema que se coloca ao judiciário, quanto à 

definição dos limites da sua atuação, também se põe ao ministério público. Aqui, como 

de resto também ocorre no controle jurisdicional, eventuais abusos poderão ser coibidos 

no curso da própria dialética processual. Para o administrador público que tenha a 

convicção do acerto da sua atuação muitas vezes não restará alternativa senão suportar 

eventual ação civil pública, aguardando que o poder judiciário lhe dê razão. 

 Nada disso apaga, no entanto, o relevante papel que cumpre o ministério 

público, tendo por instrumentos os poderes de investigação e de legitimação ordinária 

para a propositura das ações civis e penais, que a ordem jurídica lhe disponibiliza.  
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PARTE II — CRITÉRIOS JURÍDICOS DO CONTROLE 
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Capítulo 1 — Critérios gerais e específicos de controle 

 

 A consequência lógica de se conceber, como se faz no presente trabalho, a 

atividade de controle da administração pública como uma atividade de verificação 

jurídica, reside na necessária identificação dos critérios jurídicos (ou cânones) aos quais 

as administrações públicas devem obediência.  

 Em uma primeira aproximação, a questão se resolve pela ideia de juridicidade. 

As administrações públicas devem obedecer às normas jurídicas naturais e positivas 

vigentes e reconhecíveis em uma determinada sociedade, em um determinado momento 

histórico.  

 Todavia, no direito brasileiro, uma ressalva deve ser feita: há instâncias que, de 

acordo com a sistemática definida pela Constituição vigente, admitirão, como critérios 

de aferição, não o universo amplíssimo da juridicidade — que comporta as normas 

constitucionais em geral, os princípios da administração pública, os direitos e as 

garantias individuais, as leis, os regulamentos e toda a plêiade de atos infra legais e infra 

regulamentares, contratos etc. — mas critérios mais restritos, incidentes sobre um 

campo jurídico-material determinado.  

 Exemplo disto, no direito brasileiro, é o do controle externo. De acordo com o 

art. 70 da Carta de 1988, "A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo 

sistema de controle interno de cada Poder". 

 Percebe-se que não caberá ao órgão de controle externo procurar aferir se a 

administração atendeu, na condução dos seus negócios, por exemplo, ao princípio da 

publicidade, ou se ela feriu ou não direito subjetivo de terceiro; caberá ao referido órgão 

(no caso, o tribunal de contas) fiscalizar única e exclusivamente se houve o atendimento 

à legalidade (que é, veremos adiante, uma legalidade qualificada, na medida em que se 
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refere às leis orçamentárias e de direito financeiro em geral), à legitimidade, à 

economicidade ou se as aplicações de subvenções ou renúncias de receitas (que 

traduzimos por finalidade) foram atendidos. O mesmo se dá com relação ao controle 

interno, que tem natureza de verdadeiro "espelho" do controle externo, operando, 

portanto, sob os mesmo critérios. 

 Todas as demais instâncias e entes de controle, por outro lado, não estão 

adstritos a tais critérios: tudo aquilo que integrar uma noção ampla de juridicidade 

poderá e deverá servir como critério de contraste das ações administrativas, seja pelo 

ministério público, seja pela população (controle social), seja, por fim, pelo poder 

judiciário no exercício da função jurisdicional.   

 Nos tópicos abaixo, não nos ocuparemos de descrever os princípios a que se 

submetem as administrações públicas, tarefa que, em razão das limitações desta obra, 

seria apenas um repetir manuais de direito administrativo, sem qualquer 

aprofundamento de utilidade para a matéria.  

 Ao contrário, optou este signatário por uma dupla estratégia: (i) abordar, ainda 

que em termos breves, um princípio da máxima relevância para o controle da 

administração pública em geral, a saber, o princípio da subsidiariedade, em razão de 

este princípio não ser devidamente reconhecido pela doutrina como de importância para 

o controle (algo para nós inadmissível); e (ii) abordar os critérios jurídicos do controle 

externo.  

 O contraste de tais tópicos com aquilo que é de conhecimento geral entre os 

administrativistas já será suficiente, espera este signatário, para a compreensão do 

presente capítulo, intrinsecamente e como parte da presente tese. 

 

1.1 O princípio da subsidiariedade como critério geral de controle da 

administração pública 

 

 O controle da administração pública tem como seu primeiro critério ou cânone 

de verificação o princípio da subsidiariedade. Trata-se de um cânone que se coloca em 

plano lógico diverso dos demais (mesmo o da legalidade): antes de verificar a 

juridicidade de uma atuação estatal deve-se perguntar se caberia à administração 

pública, mediantes atos jurídicos ou materiais, atuar naquela situação concreta.  
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 Embora pouco valorizado pela doutrina especializada230 e pelos programas de 

pós-graduação231, é o princípio da subsidiariedade uma norma estruturante do Estado de 

Direito, sem a qual verdadeiramente este não poderia existir232.  

 O princípio da subsidiariedade é ao mesmo tempo um princípio do direito 

natural, um princípio geral do direito e um princípio extraível, no Brasil, da ordenação 

constitucional da ordem econômica.  

 Admite, ver-se-á em seguida, um sentido tradicional, ligado à defesa do 

indivíduo e da individualidade contra instituições que o encapsulem, como corporações 

e, naturalmente, o Estado-poder; e um sentido institucional, formulado mais 

recentemente, que não faz mais referência ao indivíduo, mas sim ao relacionamento 

entre entidades autônomas, estados-nacionais e instituições supranacionais (o 

relacionamento da União Europeia com os países-membros do bloco é um exemplo233). 

                                                
230 O Brasil conta com pouquíssimas obras monográficas sobre o tema, o que sem dúvida demonstra o 
grande descompasso entre a atenção doutrinária e a importância que tem o princípio da subsidiariedade. 
As obras de referência ainda são as de Lúcia Faber Torres (O princípio da subsidiariedade no direito 
público contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001), e de José Alfredo de Oliveira Baracho (O 
princípio da subsidiariedade. Conceito e evolução. 1 ed., 3 tir. Rio de Janeiro: Forense, 2000). Em 
Portugal, digna de nota é a obra de Margarida Salema d'Oliveira Martins (O princípio da subsidiariedade 
em perspectiva jurídico-política. Coimbra: Coimbra, 2003). 
231 Um exemplo basta: compulsando-se as teses e dissertações defendidas nos últimos anos na PUC/SP 
(um universo de quase quatro mil trabalhos), verifica-se que apenas dois trabalhos foram apresentados 
sobre o princípio da subsidiariedade, dos quais um o nega e o outro o concebe no sentido europeu 
moderno (subsidiariedade entre pessoas do Estado-poder). Um tema antípoda, como o da "função social", 
conta com pelo menos quarenta e seis trabalhos. O que se deve entender a partir deste dado objetivo? 
Simplesmente que temas reforçadores da autoridade estatal sobre o indivíduo são privilegiados em 
detrimento de outros, que busquem investigar os seus limites. É claro que não se trata de um problema 
local, mas sim de uma mentalidade, de toda uma ambiência intelectual dominante no Brasil, que desvia a 
atenção e os esforços dos estudiosos de temas que não sejam afinados com as correntes ideológicas 
hegemônicas (normalmente, de esquerda).  	
232 No nosso Regime jurídico das políticas públicas (op. cit., capítulo 2, pp. 129-136), aplicamos as 
considerações ora desenvolvidas ao controle específico das políticas públicas.  
233 O Artigo 3-B do Tratado de Lisboa que altera o Tratado da União Europeia é ilustrativo desse sentido 
institucional do princípio da subsidiariedade, in verbis:  
«Artigo 3.o-B 
1.   A delimitação das competências da União rege-se pelo princípio da atribuição. O exercício das 
competências da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. 
2.   Em virtude do princípio da atribuição, a União actua unicamente dentro dos limites das competências 
que os Estados-Membros lhe tenham atribuído nos Tratados para alcançar os objectivos fixados por estes 
últimos. As competências que não sejam atribuídas à União nos Tratados pertencem aos Estados-
Membros. 
3.   Em virtude do princípio da subsidiariedade, nos domínios que não sejam da sua competência 
exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objectivos da acção considerada não 
possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível 
regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da acção considerada, ser mais 
bem alcançados ao nível da União. 
As instituições da União aplicam o princípio da subsidiariedade em conformidade com o Protocolo 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Os Parlamentos nacionais 
velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com o processo previsto no referido 
Protocolo. 
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 A ideia de subsidiariedade, inobstante estar ligada à tradição e à moral judaico-

cristãs234, somente ganhou sua formulação moderna com o advento da chamada doutrina 

social da Igreja Católica. Foi em encíclicas como a Rerum Novarum, de 1891235, 

Quadragesimo Anno, de 1931236,  e Mater et magistra, de 1961237, que o princípio foi 

delineado em toda a sua extensão.  

                                                                                                                                          
4.   Em virtude do princípio da proporcionalidade, o conteúdo e a forma da acção da União não devem 
exceder o necessário para alcançar os objectivos dos Tratados. 
As instituições da União aplicam o princípio da proporcionalidade em conformidade com o Protocolo 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.» 
234 Nas Escrituras, vêem-se variadas referências à ideia de solidariedade entre indivíduos, desde o antigo 
testamento. Com efeito, no livro do Eclesiastes (4,9), consigna-se: “Mais valem dois que um só, porque 
terão proveito do seu trabalho. Porque se caem, um levanta o outro; quem está sozinho, se cai, não tem 
ninguém para levantá-lo. Se eles se deitam juntos, podem se aquecer; mas alguém sozinho como vai se 
aquecer?” (Bíblia de Jerusalém. Tradução em língua portuguesa diretamente dos originais. 8 reimp. São 
Paulo: Paulus, 2012, p. 1076). No livro dos Provérbios (18, 19), tem-se: “Um irmão ajudado pelo irmão é 
cidade fortificada e alta, ele é forte como muralha régia” (Bíblia de Jerusalém. Op. cit., p. 1048).   
235Cf. " Querer, pois, que o poder civil invada arbitrariamente o santuário da família, é um erro grave e 
funesto. Certamente, se existe algures uma família que se encontre numa situação desesperada, e que faça 
esforços vãos para sair dela, é justo que, em tais extremos, o poder público venha em seu auxílio, porque 
cada família é um membro da sociedade. Da mesma forma, se existe um lar doméstico que seja teatro de 
graves violações dos direitos mútuos, que o poder público intervenha para restituir a cada um os seus 
direitos. Não é isto usurpar as atribuições dos cidadãos, mas fortalecer os seus direitos, protegê-los e 
defendê-los como convém. Todavia, a acção daqueles que presidem ao governo público não deve ir mais 
além; a natureza proíbe-lhes ultrapassar esses limites." (LEÃO XIII, Papa. Encíclia Rerum Novarum. 
Disponível em: http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html. Último acesso em 10.09.2013). 
236 Cf.: "Efectivamente, que deva o homem atender não só ao próprio interesse, mas também ao bem 
comum, deduz-se da própria índole, a um tempo individual e social, do domínio, a que nos referimos. 
Definir porém estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já que a lei 
natural de ordinário o não faz, aos que estão à frente do Estado. E assim a autoridade pública, iluminada 
sempre pela luz natural e divina, e pondo os olhos só no que exige o bem comum, pode decretar mais 
minuciosamente o que aos proprietários seja lícito ou ilícito no uso de seus bens. Já Leão XIII ensinou 
sabiamente que « Deus confiou à indústria dos homens e às instituições dos povos a demarcação da 
propriedade individual ». (32) (...) É evidente porém que a autoridade pública não tem direito de 
desempenhar-se arbitrariamente desta função; devem sempre permanecer intactos o direito natural de 
propriedade e o que tem o proprietário de legar dos seus bens. São direitos estes, que ela não pode abolir, 
porque « o homem é anterior ao Estado », (34) e « a sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma 
prioridade lógica e uma prioridade real ».(35) Eis porque o sábio Pontífice declarava também, que o 
Estado não tem direito de esgotar a propriedade particular com excessivas contribuições : « Não é das leis 
humanas, mas da natureza, que dimana o direito da propriedade individual; a autoridade pública não a 
pode portanto abolir : o mais que pode é moderar-lhe o uso e harmonizá-lo com o bem comum ». (36) 
Quando ela assim concilia o direito de propriedade com as exigências do bem comum, longe de mostrar-
se inimiga dos proprietários presta-lhes benévolo apoio; de facto, fazendo isto, impede eficazmente que a 
posse particular dos bens, estatuída com tanta sabedoria pelo Criador em vantagem da vida humana, gere 
desvantagens intoleráveis e venha assim a arruinar-se : não oprime a propriedade, mas defende-a; não a 
enfraquece, mas reforça-a." (PIO XI, Papa. Encíclica Quadragesimo Anno. Disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-
anno_po.html. Último acesso em: 10.09.2013). 
237 Vejam-se dois trechos relevantes: "Esta ação previdente do Estado, que protege, estimula, coordena, 
supre e completa a atividade dos particulares, há de inspirar-se no princípio da subsidiariedade, assim 
formulado por Pio XI na Encíclica Quadragesimo Anno: 'Permanece, contudo, firme e imutável em 
filosofia social aquele importantíssimo princípio, que não se pode alterar nem mudar: assim como não é 
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 Tais considerações foram, naturalmente, incorporadas à tradição jurídica 

ocidental, de modo geral, e à brasileira, em particular. SÍLVIA FABER TORRES destaca as 

dimensões de tal princípio, no discurso jurídico: 

 
O princípio da subsidiariedade destaca-se inicialmente, de acordo, em 
especial, com os autores católicos, como um princípio de direito 
natural, enquanto montado sobre bases jusnaturalistas e 
suprapositivas. Sua vinculação, de feito, com a doutrina jusnaturalista 
se extrai quer de seu fundamento, a liberdade e a própria justiça, quer 
de seu pressuposto, a dita ordem natural ou natureza das coisas. (...) 

O princípio da subsidiariedade é definido, outrossim, como princípio 
de ética política. Procura-se, por meio dele, orientar-se a organização 
da sociedade, de modo a que sejam satisfeitas as exigências da “ética 
geral”. O princípio indica, em suma, os caminhos pelos quais aquela 
instituição deve ser governada para que, governo e sociedade, sejam 
morais. 

É, ainda, um princípio de estrutura e gradação da sociedade, na 
medida em que institui uma ordem de subsidiariedade, reconhecendo 
aos entes maiores, de um lado, uma posição subordinada e conferindo, 
de outro, primazia à responsabilidade, competência e direitos dos 
membros da sociedade. 

Outros exacerbam-lhe o caráter de princípio diretivo da ordem 
econômica, que informa a relação entre o Estado e o particular no 
âmbito econômico, visando harmonizar a coexistência da propriedade 
pública e privada dos bens instrumentais. 

O princípio da subsidiariedade, finalmente, tem na divisão de 
competência a sua essência e, assim, a sua natureza precípua. Como 
lei fundamental de uma sociedade pluralista, consiste, sob uma 
perspectiva horizontal, em atribuir a cada grupo social sua própria 
missão e responsabilidade e, ao Estado, tantas outras quanto 
necessárias. Sob um ponto de vista vertical, de outra parte, consiste na 
divisão de competências entre os entes políticos superpostos, 
conferindo-se prioridade aos menores para a satisfação dos interesses 
locais, aos intermediários para realização dos interesses regionais e, 
por fim, ao ente central para cumprimento de tarefas que não possam 
ser satisfatoriamente cumpridas pelos demais, o que supõe mesmo a 
estrutura de uma organização federal238.  

                                                                                                                                          
lícito tirar aos indivíduos, para atribuir à comunidade, o que eles podem realizar com o seu próprio 
esforço e atividade, assim, também, é uma injustiça e, ao mesmo tempo, constitui um grave dano e 
perturbação da reta ordem transferir para uma sociedade maior e mais elevada o que as comunidades 
menores e inferiores podem fazer e proporcionar; pois, toda intervenção social, por sua força e natureza, 
deve trazer ajuda aos membros do corpo social, nunca, porém, destruí-los ou absorvê-los'”; e "Assim, 
para o equilíbrio econômico de um país, requer-se também a ativa contribuição dos que se apoiam em 
seus próprios recursos e iniciativas. Mais ainda, os poderes públicos, em virtude do princípio de 
subsidiariedade, devem favorecer e auxiliar as iniciativas dos particulares, a ponto de, na medida do 
possível, permitir a eles mesmos levar a bom termo suas realizações" (JOÃO XXIII, Papa. Encíclica 
Mater et magistra. In: As encíclicas sociais de João XXIII. Tradução e comentários de Luís José de 
Mesquita. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963, vol. 1, pp. 154-155 e pp. 405-406.). 
238 TORRES, Sílvia Faber. O princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001, p. 95-98. 
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 Começando desse último sentido (delimitação de competências), é verificável, 

no texto constitucional, mandamento expresso de descentralização de políticas públicas, 

plasmado na própria inclusão do município como um dos entes federativos, na divisão 

de competências entre tais entes (arts. 23, 24 e 30), bem como na determinação de 

descentralização de planos e programas governamentais (arts. 198, I, 204, I). 

Complementarmente a tal distribuição de competências, impende mencionar que, no 

chamado “federalismo fiscal”, os Estados, Municípios e o Distrito Federal possuem 

participação, quer por meio do repasse direto, quer por meio de fundos, no montante 

arrecadado pela União239. 

 Como princípio diretivo da ordem econômica, é clara a consagração do princípio 

da subsidiariedade na Constituição Federal. Uma leitura conjunta dos arts. 173 e 174 do 

texto constitucional possibilita compreender: (i) os limites entre os campos de atuação 

do setor privado e do Estado, ficando consignado que este somente pode explorar 

atividade econômica quando necessário à segurança nacional ou ao atendimento de 

relevante interesse coletivo; (ii) ainda quando decida atuar no mercado, é vedado às 

empresas estatais se beneficiarem de quaisquer benefícios não extensíveis às demais 

empresas privadas, sendo certo que elas deverão se submeter rigorosamente ao mesmo 

regime jurídico destas (incluindo direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 

tributários etc.); (iii) o Estado, na qualidade de agente normativo e regulador da 
                                                
239 Cf. Art. 159 da Constituição Federal, verbis: “  Art. 159. A União entregará: I - do produto da 
arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 
quarenta e oito por cento na seguinte forma: a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal; b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao 
Fundo de Participação dos Municípios; c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento 
ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de 
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-
árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; d) um por 
cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de 
dezembro de cada ano; II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por 
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de 
produtos industrializados. III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, 
distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. § 
1º - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a 
parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. § 2º - A nenhuma 
unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o 
inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação 
a esses, o critério de partilha nele estabelecido. § 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 
vinte e cinco por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. § 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III 
que cabe a cada Estado, vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a 
que se refere o mencionado inciso.”  
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atividade econômica, poderá exercer as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este apenas indicativo para o setor privado; e (iv) o Estado deverá 

apoiar o cooperativismo e o associativismo.  

 Além destas regras, o Constituinte de 1988 adotou o monopólio estatal de 

atividades econômicas em rol taxativo, sendo vedado ao Estado instituir novas 

modalidades, ao contrário da disciplina relativamente mais flexível, vigente sob a 

constituição anterior240, em que a sua instituição poderia se dar por lei ordinária (embora 

seja certo que, ainda neste caso, o princípio da subsidiariedade também se anunciava 

naquele regime). 

 Excluídas as atividades em regime de monopólio, a ordem constitucional 

enumera expressamente os serviços públicos titularizados pelo Estado (educação, saúde, 

energia, telecomunicações e, sob a fórmula de serviços de interesse local, os serviços de 

transporte, saneamento etc.). 

 Mas é sob o prisma da liberdade individual que se delineia o papel fundamental 

do princípio da subsidiariedade: somente a partir da compreensão da subsidiariedade 

como um fator de limitação da atuação estatal é que ganham sentido e vida as menções 

constitucionais ao direito fundamental da liberdade, que, projetado sobre a atuação do 

Estado, conforma os seus limites, resguardando o campo legítimo da esfera individual. 

Uma nação, cujo aparelho estatal amputa dos particulares, ainda que de forma bem 

sucedida (isto é, com uma certa eficiência no atendimento dos fins a que se propõe), a 

possibilidade de agirem conscientemente para a solução dos próprios problemas, e 

mesmo da identificação de quais são os seus problemas, não pode se pretender 

respeitadora da liberdade. Um Estado subsidiário não é um Estado paternalista, que se 

arroga a função de eleger as melhores alternativas de vida para os seus filhos, nem o 

Estado-procurador, intrometido nos assuntos privados; é, sim, o Estado que auxilia o 

cidadão, quando este, individualmente ou por suas instituições associativas, falha na 

consecução de seus objetivos.  

 Como bem ressalta ROBERTO DROMI, a essência da subsidiariedade enquanto 

valor implica: (i) iniciativa privada intransferível; (ii) impulso particular na raiz do 

                                                
240 Cf. o art. 163 da Constituição de 1967 (alterada pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969): “Art. 163. 
São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, 
mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional ou para organizar setor que 
não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de iniciativa, 
assegurados os direitos e garantias individuais. Parágrafo único. Para atender a intervenção de que trata 
êste artigo, a União poderá instituir contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e 
encargos, na forma que a lei estabelecer.” 



158 
 

conjunto social; (iii) demarcação de competências públicas e privadas; (iv) concorrência 

estatal e não estatal na gestão pública; (v) abstenção do Estado quando se atinge a 

gestão social autossuficiente; (vi) previsão estatal de velar pelas necessidades 

insatisfeitas; e (vii) ordem de distribuição descentralizada das competências públicas241. 

A Constituição Federal, já no seu preâmbulo, menciona a liberdade como um 

dos valores a serem assegurados pela ordem jurídica inaugurada pela Carta de 1988. No 

caput do art. 5º enumera-se a liberdade como um direito fundamental, refletindo-se, ao 

longo de seus incisos esta diretriz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 

o anonimato (IV); é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos (VI); é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (IX); é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer (XIII); é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 

dele sair com seus bens (XV); é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 

a de caráter paramilitar (XVII); a criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento (XVIII); ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado (XX);  ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal (LIV). O art. 206 determina que o ensino será ministrado  obedecendo-se 

a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber 

(inc. II) e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino (inc. III).  

                                                
241 DROMI, Roberto. Sistema jurídico e valores administrativos. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor, 2007, p. 223. Cabe transcrever trecho de inegável valor para a compreensão deste princípio, tal 
como o propomos: “Assim, não pode existir verdadeira subsidiariedade administrativa se em primeiro 
lugar não se verifica a intransferibilidade da iniciativa privada, que implica a correlativa restrição à 
intervenção estatal, inclusive em certos e determinados serviços púbicos. Isso obedece ao fato que o 
desenvolvimento econômico e social, para o acesso ao bem comum ou ao bem estar geral, não é uma 
tarefa excludente ou exclusiva do Estado. A subsidiariedade se aplica a todas as atividades, funções e 
organizações de interesse público, com a exclusão dos casos em que por razões de bem comum a 
atividade deva ser monopolizada pelo Estado, que trabalha como o “eu comum” de todos. A intervenção 
excessiva por parte do Estado provoca o declínio da iniciativa privada e suprime a responsabilidade 
individual. Além disso, a subsidiariedade requer o impulso particular que se provoca na raiz do conjunto 
social, e sem o qual o princípio não mais que um pronunciamento estéril. Deste modo, o homem como ser 
responsável de si mesmo requer a livre iniciativa ou o impulso particular para cuidar de suas necessidades 
e interesses legítimos. Este é um direito essencial e inseparável da dignidade da pessoa humana, e por isso 
o Estado tem que reconhece-lo e oferecer a ele proteção, possibilitando a manifestação de uma maior 
liberdade nas possibilidades de ação de cada indivíduo no conjunto social” (Op. cit., p. 223-224). 
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De se lembrar, outrossim, que o art. 1º da Constituição Federal elege como um 

dos fundamentos da república o princípio da livre iniciativa (inc. IV), e que o art. 3º 

consagra como um dos objetivos do Estado brasileiro a construção de uma sociedade 

solidária e livre. Isto sem mencionar a redação rebarbativa do art. 170, que, ao dispor 

sobre as bases da ordem econômica, menciona ser esta fundada “na valorização do 

trabalho humano e da livre iniciativa” e submetida, entre outros, ao princípio da livre 

iniciativa (inc. IV).  

 É este o farto e suficiente arcabouço jurídico-positivo que fundamenta o 

princípio da subsidiariedade.  

 Mas cabe um aprofundamento: o princípio da subsidiariedade não só pode como 

deve ser tratado como um princípio do direito natural, pois liga-se, muito diretamente, à 

ideia de liberdade, que, como visto no Capítulo 5 da Parte I desta Tese, fundamenta 

qualquer concepção de controle da administração pública entendido como uma das 

técnicas de contenção do poder estatal.   

 A análise da adequação da atuação estatal ao princípio da subsidiariedade, 

preliminarmente a qualquer ato de controle, é medida obrigatória a fim de que se 

garanta, na máxima medida, o direito natural dos administrados à contenção do poder 

do Estado.     

 

 

1.2 Critérios específicos de controle externo242  

 

1.2.1 Legalidade para fins de controle externo  

 

 Devem-se separar, como entidades conceitualmente distintas, a legalidade 

enquanto juridicidade e a legalidade, no seu sentido tradicionalmente aceito no direito 

administrativo, como relação de pertinência (e dependência) sistêmica entre a lei formal 

e os atos administrativos editados em sua decorrência. ADOLF MERKL, ainda no início 

do século passado, soube diferenciar estes dois sentidos do termo legalidade, aos quais 

ele atribui o status de princípios independentes. Para MERKL, a juridicidade consiste na 

                                                
242  As considerações realizadas neste item 1.2 correspondem a pesquisas desenvolvidas e publicadas 
como parte do artigo "O controle dos tribunais de contas sobre contratos administrativos" (op. cit., p. 75-
92). 
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“conexão necessária entre direito e administração” 243 , significando, portanto, o 

postulado jurídico-político de que a administração, assim como as demais funções 

estatais, deve necessariamente expressar-se por meio de normas jurídicas cujo 

fundamento seja também uma norma jurídica, de qualquer nível. Por outro lado, a 

legalidade em seu sentido mais estrito pressuporia a juridicidade; porém, por fazer 

referência expressa à vinculação a uma única fonte normativa (a lei em sentido formal), 

configuraria uma juridicidade qualificada, sendo mais ou menos restrita conforme o 

ordenamento jurídico analisado. 

A legalidade-juridicidade é, por isto mesmo, conceito materialmente mais 

amplo; compreende a vinculação da Administração Pública a uma pluralidade de fontes 

normativas, caracterizando a impregnação da legalidade administrativa de uma 

dimensão constitucional analiticamente mais complexa244. Esta concepção de legalidade 

difere, portanto, daquela outra, que significa pertinência sintático-semântica e 

dependência lógico-jurídica do ato administrativo com a lei em sentido formal245.   

Somente este último sentido é extraível do art. 70 da Constituição Federal, e, 

portanto, apenas ele pode ser atribuído à atuação dos tribunais de contas. Isto importa 
                                                
243  MERKL, Adolf. Teoria general del derecho administrativo. Cidade do México: Editora Nacional, 
1980, p. 212. 
244  Paulo Otero assim conceitua esta dimensão da legalidade: “O conteúdo material da legalidade 
vinculativa da Administração Pública sofreu uma considerável transfiguração durante as últimas décadas 
do século XX: (a) A densidade ordenadora da legalidade reduziu-se e o pluralismo normativo converteu-
se num neofeudalismo normativo; (b) A proliferação de um sistema constitucional “principialista” 
projectou-se no conteúdo da própria legalidade administrativa, reconduzindo-a a um “Direito de 
princípios”, debilitador da certeza e da segurança da actuação administrativa e do papel garantístico da 
lei, fazendo aumentar o protagonismo da Administração Pública na realização do Direito e dos tribunais 
administrativos no seu controlo; (c) A intensidade vinculativa da normatividade relativizou-se ou diluiu-
se, observando-se o surgimento de diversas manifestações de soft law que envolvem a degradação da 
força obrigatória das normas integrantes da legalidade administrativa” (OTERO, Paulo. Legalidade e 
Administração Pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 198). Embora o autor faça esta afirmação em sentido histórico-descritivo, isto é, com a pretensão 
de veritativamente relacionar-se a um aspecto evolutivo do moderno Estado de Direito, conclusão a que 
também aderimos, fato é que a outra concepção (mais estrita) de legalidade, igualmente vigora em nosso 
Estado de Direito, no interior daquela primeira acepção, sendo esta a razão para que se sustente a 
prevalência de uma acepção pela outra, no tocante especificamente ao controle externo. 
245  Considerando a tradicional distinção entre as dimensões da existência, da validade e da eficácia dos 
atos jurídicos, pode-se observar que a juridicidade é princípio que condiciona não só a validade, mas 
também a existência dos atos administrativos, ao passo que a legalidade, mais ou menos restrita de acordo 
com cada ordenamento jurídico, incidirá principalmente no plano da validade. Isto porque a ausência de 
juridicidade pode impedir o próprio reconhecimento do ato praticado como jurídico, não se lhe podendo 
aplicar a presunção juris tantum de validade de que trata MARCELO NEVES, quando menciona a 
“exigência prática de que a norma permaneça no sistema enquanto não seja desconstituído por órgão 
competente, caracterizando-se a presunção juris tantum de validade das normas emanadas de órgãos do 
sistema (pertinentes ao ordenamento), pois a hipótese contrária (presunção de invalidade) conduziria ao 
não-funcionamento do sistema, por haver interpretações as mais divergentes entre os utentes das normas” 
(NEVES, Marcelo. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 46-47); ao 
passo que o ato eventualmente ilegal (isto é, contrário à legalidade estrita) vigerá, de regra, enquanto não 
for extirpado do sistema por ato do órgão competente para tanto. 
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em afirmar a impossibilidade de se conceberem os tribunais de contas como “tribunais 

políticos”, tal qual alguns autores inadvertida e erroneamente o fazem. O fato de se 

proverem os cargos de tais órgãos de forma “política”, ignorando-se que a própria 

Constituição exige objetivamente que os nomeados possuam “notórios conhecimentos 

jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública” (art. 73, 

§1º, III), não afasta o fato de que a atividade de controle exercida por tal órgão é 

essencialmente jurídica e não política. Naturalmente — é um truísmo — que a prática, 

de alguns, contrária à Constituição não tem o poder de modificar a própria Constituição.  

Mas não é só. Ainda que se considere que a legalidade seja algo mais restrito 

que o conceito de juridicidade — e isto nos parece inegável — importa divisar qual o 

campo de abrangência material da legalidade estrita que está submetido ao controle dos 

tribunais de contas. Conquanto seja uma obviedade, deve-se notar que não é toda e 

qualquer matéria em que se coloque a compatibilidade formal e material da ação 

administrativa com a lei que deverá ser objeto de avaliação dos tribunais de contas. A 

Constituição Federal é clara, como já se viu, ao consignar a atuação de tais órgãos à 

“fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta” (art. 70, caput). Isto significa que o 

objeto da atuação dos tribunais de contas será a despesa pública e os atos 

administrativos ou contratuais que importem em obrigações de natureza pecuniária.   

Pertinente a observação de RICARDO LOBO TORRES, quando — ao apontar o 

sentido dos artigos 70 a 75 da Constituição, que tratam, na dicção constitucional, “Da 

Fiscalização Financeira e Orçamentária” — sustenta que tal temática se integra “à 

Constituição Orçamentária, que, por seu turno, faz parte da Constituição Financeira”. O 

referido autor traz, como decorrência lógica desta afirmação, a conclusão de que a 

“elaboração, a aprovação, a execução e a fiscalização do orçamento constituem um 

todo, do ponto de vista material246”, posição esta que é absolutamente consentânea com 

o ambiente da Constituição Federal. Remete-se, portanto, o tribunal de contas, à 

fiscalização da legalidade da condução, pela Administração Pública, do processo 

orçamentário de execução de despesas, que pressupõe a observância dos princípios 

constitucionais da unidade, universalidade, exclusividade, anualidade e não afetação 

(arts. 165, III, §§5º, 8º, 167, IV, da CF), e do devido processo legal-orçamentário 

definido pela legislação aplicável. Assim, o campo de atuação do tribunal de contas, no 

                                                
246  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. Vol. V (O 
orçamento na Constituição). 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 459. 
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tocante à legalidade da atuação administrativa, cingir-se-á, sobretudo, à fiscalização 

quanto à obediência das normas atinentes à responsabilidade fiscal247, à emissão do 

empenho de despesa ou do adiantamento, incluindo-se aí o respeito aos limites dos 

créditos definidos no orçamento anual, as limitações relacionadas ao período eleitoral, a 

vedação à realização de despesa sem prévio empenho, o remanejamento das contas 

orçamentárias e, principalmente, a realização da devida liquidação antes de qualquer 

pagamento com recursos públicos (arts. 58 a 70 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964). 

Destaque-se que esta delimitação material não significa, ao contrário do que se 

poderia apontar (sobretudo do ponto de vista daqueles de que defendem uma atuação 

“política” e, por isto mesmo, o mais ampla possível, de tais órgãos), um esvaziamento 

da compostura constitucional dos tribunais de contas. Em primeiro lugar, porque 

descabe falar em esvaziamento quando as competências supostas não estão 

contempladas na Constituição Federal; o sujeito, é um imperativo lógico, não pode 

perder aquilo que jamais possuiu. Em verdade, a remissão dos tribunais de contas aos 

confins específicos da disciplina orçamentária, no tocante ao exame da legalidade dos 

atos e contratos administrativos, nada mais significa que a referência ao seu locus de 

atuação querido pelo texto constitucional, e, ressalte-se, querido de modo expresso e 

insofismável. Em segundo lugar, porque o campo de apreciação da legalidade dos atos e 

contratos administrativos — repise-se uma vez mais: sob o prisma da execução 

orçamentária — em nada impede o amplo escrutínio das ações administrativas: apenas 

de modo exemplificativo, o processo de liquidação, que antecede necessariamente a 

qualquer despesa pública, pressupõe a “verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”, cujo 

objetivo é apurar (i) a origem e o objeto do que se deve pagar; (ii) a importância a ser 

paga; e (iii) a quem se deve pagar; sendo certo que, no caso de despesa decorrente de 

fornecimentos ou serviços prestados (contratos administrativos, portanto), deverão ser 

analisados o “contrato, ajuste ou acordo respectivo”, a nota de empenho e os 

comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço (art. 63 da Lei 

nº 4.320/1964). 

O controle exercido pelos tribunais de contas se dá sobre a execução 

orçamentária: só comportará, portanto, os atos com significação financeira ou 

                                                
247  Trata-se, evidentemente, da verificação quanto à obediência à Lei Complementar nº 101, de 
04.05.2000, popularmente conhecida como “lei de responsabilidade fiscal”. Os dispositivos de relevo 
imediato para o controle externo das cortes de contas são os arts. 15 a 17, aos quais remetemos o leitor. 
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pecuniária, que importem inequívoca e inexoravelmente em dispêndio de recursos 

públicos. Assim, desnecessário encarecer que os atos ou contratos administrativos sem 

reflexo financeiro-orçamental não poderão ser objeto de controle pelos tribunais de 

contas248. Registre-se que o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, delineia 

expressamente o âmbito do controle externo, ao sujeitar à obrigação de prestar contas 

todo aquele “que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 

obrigações de natureza pecuniária”. O traço essencial a caracterizar a atividade de 

controle por parte dos tribunais de contas será a relação do ato ou contrato controlando 

com a peça orçamentária, relação esta que deverá ser direta, inequívoca e fatal. 

Isto afasta uma suposta competência dos tribunais de contas sobre determinados 

atos ou contratos administrativos que não importem em despesa ou em assunção de 

obrigação pecuniária. Exemplificativamente: os atos de procedimento administrativo 

interna corporis da Administração Pública, como descumprimento de prazos de 

tramitação de um órgão em relação a outro; contratos de permuta de imóveis públicos 

(operação patrimonialmente neutra, porquanto o bem recebido e o bem alienado terão 

valores equivalentes); contratos de doação com encargo (não pecuniário) em benefício 

da Administração Pública; contratos de concessão de serviço público (e também 

concessão patrocinada, quando não houver parcela de contraprestação pelo Poder 

Público); atos normativos de agências reguladoras; medidas de polícia administrativa, 

entre outros, não poderão ser atingidos pelos tribunais de contas. Sua competência, por 

imposição constitucional, é taxativa e não pode ser estendida para outros campos, 

mormente e sobretudo se isto significar a subversão da própria estrutura hierárquica da 

Administração Pública e da natureza intrínseca (centrada nos atos com impacto 

orçamentário direto) da atividade de controle externo tal qual delineada no texto 

constitucional. 

Assim é que atos e contratos administrativos, ainda que praticados em 

contrariedade ao ordenamento jurídico, não serão objeto de escrutínio pelos tribunais de 

contas, se não envolverem, de modo direto, um impacto na execução orçamentária. O 
                                                
248  Esta posição nada tem de nova: Augusto Olympio Viveiros de Castro, comentando decisão do 
Tribunal de Contas da União de 24.03.1912, que, ao analisar contrato de concessão de geração de energia 
elétrica firmado pelo Estado com particular, decidiu pela não abrangência de tais atos pelas competências 
do órgão, assim se manifestou: “Creio que esta decisão interpretou perfeitamente o pensamento do 
legislador; o Tribunal de Contas é fiscal da administração financeira, nada tem que vêr com contractos 
que não affectam á receita e á despesa, nem interessam directamente ás finanças da Republica” 
(VIVEIROS DE CASTRO, Augusto Olympio. Tratado de sciencia da administração e direito 
administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Livreiro-Editor, 1914, p. 747). 
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bem jurídico tutelado pela atuação dos tribunais de contas é a execução do orçamento e 

a proteção ao Erário, aspectos que se apresentam, sempre, de modo entrelaçado. E isto 

deve ser assim para que se guarde a necessária coerência com a vigente ordem 

constitucional: se o Congresso Nacional detém a competência privativa para discutir e 

votar as leis orçamentárias (art. 165), é sobejamente óbvio que o controle externo (que 

cabe também a ele com o auxílio do Tribunal de Contas da União), deverá, como 

corolário daquela competência, debruçar-se sobre a execução orçamentária249. Sempre 

que se ativerem a tais balizas, os tribunais de contas agirão de acordo com sua 

competência constitucional. Se, por outro lado, se afastarem de tais parâmetros, sua 

atuação será irremediavelmente inconstitucional. 

 

1.2.2 Legitimidade 

 

 Tratando da legitimidade, cumpre enunciar uma premissa técnico-metodológica 

inarredável para a sua compreensão. Tal premissa consiste em que, não havendo 

vocábulos inúteis no texto constitucional, a legitimidade — inscrita no art. 70 da 

Constituição Federal — deve ser considerada como um ente diverso da legalidade, 

economicidade e finalidade, também referidos naquele dispositivo. A diferença do 

                                                
249  Deve-se ter sempre em mente a lição de um dos mais competentes estudiosos dos tribunais de contas 
em nosso País, Alfredo Buzaid, que em linhas exatas, e absolutamente simples, gizou a natureza essencial 
de tais órgãos em nosso sistema:  
“Um das conquistas fundamentais da democracia é a elaboração da lei orçamentária pelos representantes 
do povo. O orçamento, como previsão da receita e fixação de despesa para um exercício financeiro anual, 
é a um tempo meio para realização de atividades públicas e defesa do contribuinte contra  os abusos de 
imposições tributárias. Compete ao parlamento votá-lo. Mas a sua missão não se exaure aí. Se o 
orçamento fosse executado sem qualquer fiscalização pela assembleia que o aprovou, prestar-se-ia 
facilmente à fraude, mediante estorno de verbas, malversação do dinheiro público e desvio de recursos 
além das raias estabelecidas para as despesas. 
Nada mais natural, pois, que o corpo legislativo, que votou a lei orçamentária, lhe verificasse o 
cumprimento. Como, no entanto, esta atribuição dificilmente poderia ser exercida pela casa dos 
representantes, porque lhe absorveria uma parte considerável do tempo que deve ser dedicado à 
elaboração legislativa, o direito moderno dos povos civilizados houve por bem confiá-la a uma 
corporação distinta, chamada Tribunal de Contas, para que a sua atividade, exercida de modo 
permanente, ficasse a salvo das agitações políticas. 
Este novo organismo, a que se outorgou a competência para fiscalizar a execução do orçamento, passou a 
figurar com função autônoma, no quadro do sistema constitucional; e, para que fosse independente, não 
vergando ao peso das contingências políticas, das injunções do Poder Executivo ou das influências dos 
grupos econômicos, outorgou a lei aos seus membros prerrogativas iguais ou semelhantes às da 
magistratura. Só assim, cercado de garantias e trabalhando em ambiente sereno, é que essa nova 
instituição poderia desempenhar satisfatoriamente a tarefa que lhe coube no complexo mecanismo 
político e administrativo do Estado” (“O tribunal de contas no Brasil”.  Revista da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. LXII, fasc. II, 1967, p. 37-62, p. 38).  
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conceito de legitimidade em relação àqueloutros é a primeira característica a ser fixada. 

Postula-se a sua identidade, num primeiro momento, afirmando-se a sua alteridade.  

  Isto importa em rechaçar posições, como a de RICARDO LOBO TORRES, para 

quem o “controle da legitimidade é o que se exerce sobre a legalidade e a 

economicidade250”. Com todo o respeito devido ao ilustre doutrinador, sua posição 

quanto a este critério de controle será analisada detalhadamente, porque ela, em certa 

medida, sumariza os principais equívocos doutrinários relativos ao tema. Enunciada a 

posição da legitimidade como “síntese” de legalidade e economicidade, o autor, 

calcado, ressalte-se, em doutrina estrangeira (para a qual tais formulações podem ser 

consistentes, em face do respectivo direito positivo nacional), identifica também o 

conceito com “todos os princípios constitucionais orçamentários e financeiros, 

derivados da ideia de segurança jurídica ou de justiça”251. Além disto, o autor entende 

que a existência de um critério de controle de legitimidade significa “uma abertura para 

a política”, esclarecendo não se tratar de uma abertura “para a política partidária, nem 

para a pura atividade política ou discricionária, mas para a política fiscal, financeira e 

econômica”252.  Nas palavras do autor: 

 
O aspecto político do controle se estende também ao Tribunal de 
Contas, que, sobre exercer fiscalização idêntica à do Congresso 
quanto à legalidade e economicidade da gestão financeira, precisa 
dotar as suas decisões do mesmo conteúdo e extensão dos atos 
administrativos que controla, sem, todavia, substituir as decisões da 
política econômica pelas suas preferências253. 

 

 O autor justifica a possibilidade jurídica de tal atuação política (hierárquica, 

portanto) dos tribunais de contas a partir dos dispositivos da Constituição Federal (art. 

74, §2º e art. 30, §3º) que estabelecem a possibilidade de participação popular, via 

petição, na sua atividade. A legitimidade hierárquica do tribunal de contas sobre a 

administração pública, seria, assim, haurida dessa “voz popular”254. Para o autor, por 

                                                
250  TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília, ano 31, nº 121, jan./mar. 1994, pp. 265-271, p. 
269. 
251  TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Op. cit., p. 269. 
252  TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Op. cit., p. 269. 
253  TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Op. cit., p. 270. 
254  Esta afirmação, no sentido de que a possibilidade de participação popular nas atividades dos tribunais 
de contas, prevista pela Constituição Federal de 1988, propiciaria ao órgão equiparar-se aos órgãos 
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fim, o “controle da legitimidade, que é da própria moralidade, só agora se positivou na 

Constituição, mas já era reclamado há muito pelos juristas brasileiros”255.  

 A crítica a ser feita ao pensamento acima reproduzido liga-se, em primeiro lugar, 

à síntese que se tenta produzir entre legalidade e economicidade. Tal síntese resulta 

falha, porquanto, de um lado, ignora o princípio hermenêutico, acima enunciado, 

segundo o qual o texto constitucional deve ser lido de modo a não resultar em rebarbas 

ou sinonímias. Se é verdadeiro que a linguagem do Constituinte é a do leigo, tolerando-

se sentidos menos técnicos, é igualmente verdadeiro que aquele, afinal, não introduziu 

no texto constitucional palavras inúteis. Por outro lado, ainda que se pudesse imaginar a 

legitimidade como um fator de síntese dos elementos “legalidade” e “economicidade”, 

era necessário que a síntese produzisse um resultado qualitativamente diverso da mera 

compreensão de seus componentes. Quer pela concepção hegeliana, segundo a qual a 

síntese seria a fusão de uma tese e de uma antítese numa noção ou proposição nova que, 

num nível superior de entendimento ou conhecimento, as combina, quer ainda pela 

concepção semiótica segundo a qual a operação de significação (semiose) de dois signos 

(como um objeto) deve gerar um novo interpretante (diverso dos interpretantes 

extraíveis individualmente dos dois primeiros), a ideia de legitimidade como síntese de 

legalidade e economicidade não se sustenta, pois ela não contém qualquer oposição 

dialética entre seus termos constituintes (legalidade será a priori oposta à 

economicidade, ou vice-versa?), nem tampouco traz qualquer incremento de significado 

diverso do significado daqueles elementos isoladamente considerados256.  

                                                                                                                                          
representativos (em que os agentes são eleitos pelo povo), também é falha. Isto porque o que se discute, 
em sede de controle externo, é o conceito de legitimidade aplicado à administração pública como critério 
de controle das ações desta. A participação popular por meio de representação ao Tribunal de Contas 
simplesmente nenhum efeito possui sobre a eventual legitimidade deste como hierarca. Esta atuação é 
inquestionavelmente vedada, à luz do Estado de Direito. Mesmo porque a possibilidade de petição ao 
Tribunal de Contas não é novidade da Constituição atual: sob a Constituição de 1969, o direito de petição 
era igualmente garantido (art. 153, § 30). Aliás, o direito de petição (Constituição Federal, art. 5º, 
XXXIV, “a”) não é restrito a apenas alguns órgãos estatais, mas aplica-se a todo o aparato estatal, 
indistintamente, razão por que não se pode entendê-lo como conferidor de competências especiais ou 
exclusivas a este ou aquele órgão estatal. 
255  TORRES, Ricardo Lobo. O Tribunal de Contas e o controle da legalidade, economicidade e 
legitimidade. Op. cit., p. 271. 
256  Diogo de Figueiredo Moreira Neto incorre, inobstante o seu usual brilhantismo, em equívoco 
semelhante, quando defende que a legitimidade seria um atributo da atuação administrativa consistente na 
correspondência dos atos administrativos com o interesse público. Para o autor: “A Administração, ao 
agir, tem na finalidade, que é o interesse público especificado na lei, um elemento reconhecidamente 
vinculado. A legalidade aparece com o padrão legal positivado: a incorporação da legitimidade pela lei, 
expressando o interesse público específico que deverá ser atendido quando de sua execução concreta” 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade. Novas reflexões sobre os 
limites e controle da discricionariedade. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.37).  
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Da mesma forma não se sustenta a identificação da legitimidade como 

moralidade. Aqui, além do quanto mencionado no parágrafo precedente, temos um 

equivoco lógico fundamental: ou a legitimidade é síntese de legalidade e 

economicidade, ou é idêntica à moralidade. A menos que se pretendesse identificar 

moralidade com legalidade e economicidade, o que é absurdo. A procura por um 

significado para a legitimidade não pode autorizar o sincretismo metodológico, em que 

“tudo pode ser qualquer coisa”. É tarefa do cientista do direito expressar-se, tanto 

quanto possível, livre de ambiguidades, deixando claros e apreensíveis os conceitos com 

os quais trabalha. 

Ainda, cabe ressaltar que a “abertura para a política”, mencionada pelo autor, 

não é, conforme já ressaltamos no item precedente, permitida pela Constituição Federal 

em sede de controle externo. Descabe distinguir entre “política partidária” e “política 

não-partidária” para significar que a primeira não seria permitida aos tribunais de 

contas, mas esta sim. Primeiro, porque não há critério objetivo aceitável para distinguir 

uma coisa de outra. Segundo, e principalmente, porque a ideia de Estado de Direito 

repudia o controle que não seja jurídico, isto é, que não seja baseado em normas 

jurídicas prévias aos atos controlandos. Por isto é que “abertura para a política”, 

prescindindo de tais características, significa inequivocamente abertura para o arbítrio.  

Cabe, ademais, a fim de que terminemos a tarefa de delimitar o sentido da  

legitimidade como critério de controle externo, realizar algumas ponderações 

adicionais. A primeira tem a ver com a afirmação de que “os atos do tribunal de contas 

terão a mesma extensão dos atos administrativos sob seu controle”. Tal afirmação, a fim 

de que se evitem equívocos gravíssimos, contrários ao modelo constitucional de 

controle externo, deve ser compreendida a partir do texto constitucional. Assim, jamais 

a extensão do ato de controle será igual à do ato controlado, pois não envolve 

competência hierárquica, em que se permite uma nova integração de vontade sobre 

outra, preexistente.  

Um outro equivoco consiste em se identificar a legitimidade com o consenso. 

Seriam legítimas as ações que contassem com a aquiescência dos seus destinatários. 

Mais do que um conceito objetivo-fático (“basta a aceitação da decisão para que esta se 

torne legítima”), trata-se de um conceito que pretende alcançar a própria dimensão 

subjetivo-psicológica dos destinatários (“algo será legítimo quando gerar não apenas a 

obediência mas a crença de que é necessário obedecer porque a decisão é boa e justa”). 

Fala-se, então, em legitimidade “formada no justo consenso da comunidade e num 
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sistema de valores aceitos e compartilhados por todos”, que reflita “as necessidades 

reconhecidas como ‘reais’, ‘justas’ e ‘éticas’”257. 

Tais orientações foram superadas ainda no século passado por formulações 

teóricas com maior poder analítico. PAULO BONAVIDES explica a evolução nas 

formulações relativas à legitimidade, assinalando ter havido o que chama de 

“despolitização” do seu conteúdo258. Para o autor, desde as formulações de MAX WEBER 

(que estipulou os tipos-ideais de dominação carismática, tradicional e racional) até 

NIKLAS LUHMANN (com sua formulação sistêmico-procedimental), passando pelo 

legalismo de CARL SCHMITT, tem-se assistido a um progressivo “esvaziamento” da 

noção de legitimidade, em razão da identificação de sua natureza com a facticidade do 

direito positivo. Caberia, portanto, afirmar que a “questão da legitimidade não é assim 

condicionada a um critério de racionalidade material, vinculando-se ao conteúdo 

substantivo de uma decisão, mas dependente da coerência lógico-formal dos processos 

decisórios” 259 . Isto, que, para BONAVIDES, parece ser um fator negativo e que 

inviabilizaria a própria discussão jurídica do tema, em nossa opinião a possibilita, 

porquanto é justamente o caráter da legitimidade como elemento de aprendizado e, 

portanto, de manutenção das expectativas normativas, que interessa ao direito.  

As instituições modernas constituem complexas cadeias contínuas de 

expectativas normativas, em que “os participantes diretos esperam normativamente e 

resolutamente quais expectativas normativas seriam a eles dirigidas a partir de 

terceiros”260. Este fenômeno não tem nada que ver com a aceitação íntima do conteúdo 

de uma determinada decisão, nem apenas com a aceitação mecânica de seus efeitos. 

Pouco importa que o indivíduo concorde ou não, ache a decisão justa ou injusta. Pouco 

importa que ele a aceite, sem oferecer resistência, ou que ofereça violência física ao seu 

cumprimento. O importante — e aqui estamos tratando efetivamente da legitimação, um 

conceito que se esclarece pela sua função — é que aprenda que, quer queira ou não, 

uma decisão será tomada, de acordo com as possibilidades de expectativas normativas 

vigentes. Calha, a propósito a lição de NIKLAS LUHMANN: 

 
                                                
257  WOLKMER, Antonio Carlos. Legitimidade e legalidade: uma distinção necessária. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 31 nº 124, out./dez. 1994, p. 179-184, p.184. 
258  Cf. BONAVIDES, Paulo. A despolitização da legitimidade. Revista Trimestral de Direito Público. 
São Paulo: Malheiros, 1993, nº 03, pp. 17-31. 
259  FARIA, José Eduardo. Legalidade e legitimidade. O Executivo como legislador. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, a. 22, nº 86, abr./jun. 1985, pp. 93-104, p. 93.. 
260  LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Tradução de Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1985, vol. II, p. 62.  
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Quando o direito é positivado, não só os que decidem têm que 
aprender a aprender. Muito mais o precisam os atingidos por essas 
decisões. (...) Para os atingidos, ou para os demais terceiros, resulta 
daí uma situação de aprendizado complementar totalmente diferente, 
na qual a decisão é legitimada através da expectativa da aceitação. A 
legitimidade da legalidade é a integração desses dois processos de 
aprendizado. Ela torna-se instituição, na medida em que possa ser 
suposto o aprendizado nesse duplo sentido: que processos 
diferenciados de aprendizado regulem a decisão e a aceitação de 
decisões sobre expectativas normativas. A legitimidade da legalidade, 
portanto, não caracteriza o reconhecimento do caráter verdadeiro de 
pretensões vigentes, mas sim processos coordenados de aprendizado, 
no sentido de que os afetados pela decisão aprendem a esperar 
conforme as decisões normativamente vinculativas, porque aqueles 
que decidem, por seu lado, também podem aprender261. 

 

 

Considerando que o direito só é legítimo porque são institucionalizados 

mecanismos (i) de participação individual na tomada das decisões coletivamente 

vinculantes (sufrágio, candidatura a cargos eletivos, grupos de pressão etc.); e (ii) de 

participação individual nas decisões individualmente vinculantes (via processo judicial, 

administrativo, contraditório e ampla defesa etc.); e considerando também que (iii) a 

legitimidade de uma decisão consiste no funcionamento de tais mecanismos de modo a 

produzir a manutenção de expectativas normativas individuais e de terceiros (inclusive 

mediante o uso, também institucionalizado, da força), deve-se indagar qual seria o 

reflexo de tais premissas (que são em princípio extrajurídicas) no campo do direito.  

Em termos estritamente técnico-jurídicos, o conteúdo do conceito de 

legitimidade consagrado no art. 70 da Constituição Federal como um dos critérios de 

controle externo só pode relacionar-se com o respeito ao devido processo normativo, 

assim entendida a incidência do devido processo legal e do princípio do contraditório e 

da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV) nas atividades administrativas. Assim, o ato 

administrativo legítimo, para fins de controle externo, será aquele cuja edição tenha sido 

precedida da ampla oitiva dos indivíduos por ele atingidos e daqueles por ele 

beneficiados, em respeito a normas preexistentes. A legitimidade dos atos 

administrativos — consistente no respeito aos deveres procedimentais que presidem a 

edição de cada ato — não possui, portanto, uma dimensão substantiva, mas sim 

adjetiva: pressupõe haja o que JUAN RAMÓN CAPELLA chamou, com felicidade, 

                                                
261  LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Op. cit., p.63. Cf. também: LUHMANN, Niklas. 
Legitimação pelo procedimento. Tradução de Maria da Conceição Corte-Real. Brasília: Editora UNB, 
1980, p. 49-114. 
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“momento hermenêutico público”262. O que cabe ao órgão de controle é avaliar se 

determinado ato que importe o dispêndio de recursos públicos foi obediente aos deveres 

procedimentais a ele correlatos263, se houve o respeito, por parte da Administração 

Pública, à ampla comunidade de interessados nas coisas públicas, sendo irrelevante a 

natureza do interesse (público ou privado) em jogo diante de cada situação, e, por fim, 

se houve a devida justificação, em sentido amplo, do ato, de modo a permitir o seu 

contraste jurídico. Sem dúvida que se trata, considerados estes aspectos, de um critério 

de controle bastante amplo e de grande plasticidade. Mas de modo algum possui a 

dimensão “quase infinita” que lhe atribuem alguns, ao associarem a legitimidade a 

aspectos metafísico-políticos (na qualidade de contrários a ou libertos da juridicidade 

estrita). Como conceito jurídico, não se confunde com, nem sintetiza, outros conceitos, 

como os de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, representatividade 

democrática etc.. Mas perpassa tais instâncias, quando tais elementos sejam 

procedimentalmente relevantes para a prática do ato administrativo em consideração e, 

bem assim, para a possibilidade de manutenção de expectativas normativas, que é o 

sentido atual da legitimidade para o direito.  

 

1.2.3 Finalidade 

 

A finalidade, que se coloca como um dos critérios do contraste jurídico 

especificamente no tocante à “aplicação das subvenções e renúncia de receitas” (art. 70, 

caput), refere-se, naturalmente e sem maiores percalços de compreensão, ao 

cumprimento ou não, em cada caso concreto, dos objetivos de interesse público que 

informam o fomento administrativo. Mas com uma ressalva: como a atividade de 

controle é jurídica e não de integração de vontade, a decisão administrativa que 
                                                
262  CAPELLA, Juan Ramón. Elementos de análisis jurídico. 5 ed. Madrid: Trotta, 2008, p. 50. 
263  Como exemplos, citem-se os deveres de realização de consultas ou audiências públicas previstos nos 
arts. 11, IV, 19, §5º, e 51 da Lei nº 11.445, de 05.01.2007, que introduz o marco regulatório dos serviços 
públicos de saneamento básico; no âmbito do processo administrativo federal, lembre-se que o inc. V da 
Lei nº 9.784, de 29.01.1999, determina ser obrigatória à Administração, nesta esfera, a “observância das 
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados”, que se traduzem, entre outros, nos 
deveres de intimação e oitiva de interessados e de admissão de partes em processos administrativos (arts. 
3º, II e III, 9º, 31 e 39, todos deste último diploma); a vedação ao non liquet também na esfera 
administrativa, conforme estabelecido pela leitura conjunta do art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição 
Federal, c/c o art. 48 da Lei nº 9.784/1999; e, por último, o dever de obediência ao caráter preclusivo das 
licitações (art. 109, §2º, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993), que impede o prosseguimento de fases do 
certame sem o esgotamento das fases anteriores. É claro que se trata de um rol meramente 
exemplificativo: a multiplicidade de deveres procedimentais, que servem para garantir a legitimidade das 
ações administrativas, acompanha pari passu (quase que de forma tautológica) a multiplicidade dos 
institutos administrativos e suas respectivas disciplinas normativas.  
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consubstancia o fomento não poderá ser revista pelo tribunal de contas em seus aspectos 

discricionários, mas apenas quanto à finalidade da aplicação dos recursos. Vale dizer: o 

âmbito da avaliação será exclusivamente o da correspondência fática entre o ato 

concessório de subvenção ou de renúncia de receita e os motivos invocados para a sua 

adoção. Não poderá, portanto, o tribunal de contas, em sede de controle externo, 

determinar a alocação dos recursos destinados ao fomento, via subvenção ou renúncia 

fiscal, a outros objetivos que não aqueles contemplados na decisão do administrador 

público e do legislador. Não poderá influir sobre seu conteúdo ou questionar os seus 

valores. Não poderá determinar a extensão do benefício a outros sujeitos. Nem a 

exclusão de atuais beneficiários. Em suma, não poderá integrar qualquer vontade sua 

nas decisões administrativas. Isto porque, conforme já ressaltado, não é permitido às 

cortes de contas atuação hierárquica, que isto consubstanciaria inevitável violação ao 

art. 84, II, da Constituição Federal. De outro lado, considerada a natureza específica dos 

institutos de fomento referidos, importa destacar que uma atuação “integrativa” dos 

tribunais de contas significaria, também, uma intromissão — a propósito, vedada 

constitucionalmente — sobre o poder legislativo, a que tais órgãos auxiliam. É de 

clareza solar que a subvenção requer a autorização em lei em sentido formal e a 

correspondente previsão na lei orçamentária anual, como condição de sua concessão 

pelo poder executivo. Igualmente, o benefício de renúncia de receita, conforme 

estabelece o próprio texto constitucional (art. 150, §6º), “só poderá ser concedido 

mediante lei específica, federal, estadual ou municipal”. Se se reconhece que o tribunal 

de contas não pode agir como um hierarca sobre o poder executivo264, com igual razão 

                                                
264  A manutenção do chefe do executivo (ou do hierarca de cada poder) como responsável pela execução 
orçamentária possui uma importância constitucional muitas vezes ignorada: sendo o responsável máximo 
pelas decisões que importem em despesa o hierarca, a sua responsabilização será possível. Se ele não for 
o responsável máximo, claro é que, por outro lado, não poderá ser responsabilizado (ao menos não 
inteiramente) por eventuais ilícitos praticados nessa execução. Francisco Campos trouxe importante 
explicação deste aspecto, quando pontuou, avaliando caso concreto de criação legislativa de órgão com 
atribuições de revisão ou gestão hierárquica do orçamento: “A execução do orçamento, tanto na parte que 
diz respeito à arrecadação da receita, como ao uso das autorizações orçamentárias relativas à despesa, a 
mobilização dos recursos orçamentários, o empenho das verbas e as ordens de pagamento — são questões 
que refogem, pela sua própria natureza, à competência no Poder Legislativo. E por que refogem a essa 
competência? Porque, precisamente, a Constituição cria ao Poder Executivo a indeclinável obrigação de 
prestar contas da gestão financeira e o torna responsável por todos os atos que atentarem contra a lei 
orçamentária. Bastariam essas duas estipulações constitucionais para que se tivesse, independentemente 
de outras razões, como inequivocamente imputado ao Poder Executivo, e somente a ele, a execução do 
orçamento e, mais do que isto, a concentração no Poder Executivo não somente da autoridade de dispor 
sobre o emprego das verbas orçamentárias, autorizando os pagamentos que devam correr por conta das 
mesmas, como sobre todo o produto da arrecadação, seja qual for a caixa a que tenha sido recolhida. Só 
mediante a concentração sob a autoridade do Poder Executivo da bolsa federal ou estadual, de maneira 
que ele possa exercer o controle não somente sobre o que nela entra, como sobre o que dela sai, é que se 
pode configurar a responsabilidade constitucional daquele Poder pela execução do orçamento, imputar-
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se deve reconhecer não ser lícito ao órgão imiscuir-se sobre as atividades titularizadas 

pelo legislativo, poder ao qual deve auxiliar. Pensar o contrário, com a devida vênia, é 

imaginar que o “rabo abana o cachorro”. 

Quanto aos demais critérios (legitimidade e economicidade), há, conforme já 

enunciado de forma genérica na introdução ao presente trabalho, amplo desacordo 

doutrinário e jurisprudencial quanto à sua delimitação semântica.  

 

1.2.4 Economicidade 

 

Quando se discute o sentido do critério de economicidade para fins de controle 

externo, as mesmas imprecisões acima referidas no caso do critério de legitimidade 

soem ocorrer.  

Há, de regra, quanto ao referido critério de controle, uma compreensão 

extremamente perigosa para a estrutura do Estado de Direito. Tal compreensão opera 

circularmente: a economicidade, equiparada ao princípio da eficiência (este inscrito na 

Constituição, art. 37, caput), constituiria um controle de mérito do ato administrativo; a 

economicidade, ademais, constituiria um principio constitucional do controle externo, 

cometido, portanto, apenas ao tribunal de contas; e, sendo uma “competência privativa”, 

somente ao tribunal de contas caberia rever o mérito do ato administrativo; de onde 

decorreria a suposta irrevisibilidade do “mérito” das decisões dos tribunais de contas265. 

Tal raciocínio é em tudo e por tudo equivocado: de um lado, pressupõe o controle 

externo como controle não jurídico, o que, como visto, é uma contradição em termos; e, 

de outro lado, sustenta uma natureza supra-administrativa (isto é, jurisdicional) dos 

tribunais de contas, o que também não se sustenta, como também já visto nos tópicos 

precedentes, em face de nossa realidade constitucional.   

                                                                                                                                          
lhe as infrações à lei orçamentária e lhe postular a obrigação de que nem o Poder Legislativo pode 
dispensá-lo, de apresentar as contas anuais da gestão financeira.” (Direito Administrativo. Vol. II. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1958, p. 213). 
265  Paulo Soares Bugarin incorre neste equívoco, ao afirmar: “Ante todo o exposto, infere-se que o 
princípio da economicidade da gestão de recursos e bens públicos autoriza o órgão técnico encarregado 
do específico e peculiar afazer hermenêutico constitucional — in casu, o TCU —, ao exame, em especial, 
pari passu, dos elementos de fato informadores dos diversos processos subjetivos de tomadas de decisão 
de gastos/investimentos públicos vis-à-vis o conjunto objetivo dos resultados alcançáveis, qualificando-
os, efetiva ou potencialmente, como ganhos ou perdas sociais, evitando-se, deste modo, a despesa pública 
antieconômica e a consequente perpetração do, muitas vezes irremediável, prejuízo social.” (BUGARIN, 
Paulo Soares. O princípio constitucional da economicidade na jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União. Belo Horizonte: Forum, 2004, p. 140, grifos originais).  
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Outro equívoco grave no tocante à economicidade é a sua equiparação ao 

princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput). De fato, não se afigura correto 

igualar um conceito a outro. O princípio da eficiência, entendido como o dever 

administrativo de promoção satisfatória dos fins estatais “em termos quantitativos, 

qualitativos e probabilísticos”266, ou seja, de eleição congruente-satisfativa de meios 

com relação a fins, abrange uma dimensão muito mais ampla da atuação administrativa 

do que a economicidade. Esta se limita à avaliação, in concreto, da correspondência dos 

gastos públicos aos preços encontrados no mercado, ao passo que aquele contempla a 

própria materialidade das escolhas administrativas. Não há confundir, portanto, o juízo 

de economicidade com o juízo de eficiência. Uma decisão “econômica” tende a 

produzir uma atuação eficiente, mas nem isto ocorrerá todas as vezes, nem, por outro 

lado, uma atuação eficiente será, sempre, econômica. Isto tem a ver com todos os 

aspectos a serem analisados a fim de produzir uma atuação administrativa eficiente: 

avaliação de riscos, escolha dos propósitos, componentes e atividades possíveis para o 

atendimento de determinado fim267, limitações materiais do Estado, dinâmica do 

processo legislativo, resistência ou oposição popular etc. Tais fatores, que escapam 

inclusive à capacidade cognitiva do próprio administrador público, não podem ser 

avaliados pelos tribunais de contas, pois a eficiência, como visto, não é um critério 

eleito pela Constituição para o controle externo. Alguns exemplos podem ser úteis: o 

traçado de uma estrada a ser construída pode ser muito mais “barato” (i.e. econômico) 

mas não ser eficiente, se isto significar, por exemplo, o desalojamento de famílias que 

habitem nas áreas a serem desapropriadas ou a destruição de um prédio tombado; neste 

caso, a eficiência, isto é, o atendimento satisfatório em termos quantitativos, qualitativos 

e probabilísticos do interesse público, demandará a alteração do traçado inicialmente 

projetado, a fim de acomodar os interesses conflitantes, ainda que disto resulte um preço 

global maior para a estrada a ser construída (isto é, um resultado “antieconômico”) em 

comparação com o projeto original. O atendimento ao interesse público, em tal caso, 

mesmo que a solução técnica adotada para a estrada resulte “menos econômica”, será 

mais eficiente, em comparação com a alternativa que seria, abstratamente, a “mais 

econômica”. 
                                                
266  ÁVILA, Humberto. Moralidade, razoabilidade e eficiência na atividade administrativa. Revista 
Eletrônica de Direito do Estado. Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 4, out./nov./dez., 
2005. Disponível na internet: <www.direitodoestado.com.br>. Pág. 23. 
267  Pensamos aqui na atuação administrativa mediante políticas públicas, que são arranjos normativos 
complexos, compostos de um fim constitucional, propósito, componentes e atividades. Sobre o assunto, 
ver o nosso Regime jurídico das políticas públicas (op. cit.). 
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A compreensão de tal critério envolve também outra dimensão de 

questionamentos. A economicidade, pois, não deve ser entendida em seu sentido vulgar, 

como a obrigação de incorrer nos menores custos possíveis para a realização dos 

cometimentos administrativos. A administração pública não está autorizada a pagar nem 

mais (que isto significaria prejuízo ao Erário) nem menos (que isto significaria 

enriquecimento sem causa da Administração, em detrimento do particular) pelos meios 

necessários à sua atuação. Assim como a Administração não aufere “lucro”268, ela 

também não “economiza”. Como já pudemos apontar, é da essência das contratações 

administrativas a referência aos preços de mercado como balizadores da sua 

economicidade269. Do mesmo modo, a avaliação, em termos de economicidade, dos atos 

estatais com impactos orçamentários, deve ater-se à correspondência destes com os 

preços de mercado. 

  

                                                
268  Cf. os artigos resultantes de seminário promovido pelo IDEPE, em 1993, sob a coordenação do Prof. 
Adílson Abreu Dallari, nos quais ficou sumulada a impossibilidade jurídica de auferição de lucro por 
entes estatais: BARRETO, Aires. Pessoa administrativa não aufere lucro nem tem prejuízo. Tem 
superávit ou déficit. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1994, nº 6, pp. 259-262;  
SUNDFELD, Carlos Ari. Entidades administrativas e noção de lucro. Revista Trimestral de Direito 
Público. São Paulo: Malheiros, 1994, nº 6, pp. 263-268; GRAU, Eros Roberto. Sociedades de economia 
mista, empresas públicas, fundações e autarquias prestadoras de serviços públicos: o tema do lucro. 
Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1994, nº 6, pp. 269-276; ATALIBA, 
Geraldo; e GONÇALVES, José Artur Lima. Excedente contábil — sua significação nas atividades 
pública e privada. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, 1994, nº 6, pp. 277-280. 
269  SAAD, Amauri Feres. Notas sobre o regime jurídico da precificação de obras públicas. Fórum de 
Contratação e Gestão Pública - FCGP, Belo Horizonte, ano 10, n. 111, p. 64-83, mar. 2011, p. 66-67.  
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PARTE III — CONCLUSÕES 
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Capítulo 1 — Conclusões  

 

 Em arremate do quanto se vem de expor, sumulam-se abaixo as conclusões 

atingidas nesta Tese: 

 

1. A atividade de controle da administração pública pode ser conceituada como a 

competência (e, portanto, o dever) cometida a um agente público isolado ou a 

um colegiado para contrastar atos jurídicos ou materiais de outro(s) agente(s) 

público(s) em face das balizas jurídicas (constitucionais, legais e infralegais, 

portanto) que os regem, podendo, conforme a norma de competência assim o 

estabeleça, atuar objetiva ou subjetivamente, em constatada situação de 

ilicitude. Tal conceituação corresponde ao sentido técnico original do termo, tal 

como concebido sobretudo no direito francês.  

 

2. A validade da definição acima proposta foi testada a partir da análise 

comparativa do instituto do controle da administração pública, com outras 

figuras afins, tais como hierarquia, tutela e autotutela, chegando-se à conclusão 

de que o controle não se confunde com tais atividades. 

 

3. A atividade de controle diferencia-se do ambiente da hierarquia da 

administração pública quanto ao fundamento jurídico; quanto ao objeto (o objeto 

da hierarquia compreende todas as atividades que visem à concretização da 

multiplicidade de serviços de competência estatal, ao passo que o objeto do 

controle é a análise de condutas omissivas ou comissivas da administração 

pública); quanto aos pressupostos (na hierarquia o pressuposto é a prevalência da 

vontade do superior sobre a do subalterno; enquanto no controle o pressuposto é 

o da liberdade da pessoa, órgão ou agente controlado); quanto aos limites (o 

poder do hierarca é amplo no silêncio da lei, podendo ser por ela limitado; o 
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poder do controlador é limitado e restrito, somente podendo ser executado nos 

termos da lei); quanto à estrutura funcional (a hierarquia permite que o superior 

dirija as atividades do inferior, o que não existe no controle). 

 

4. O instituto da tutela desenvolveu-se historicamente, na França e em Portugal, 

entre dois extremos: de um fenômeno típico de estruturas burocráticas 

centralizadas (contendo caracteres assimiláveis aos da hierarquia) para um 

fenômeno semi-federalista (apresentando características próximas da atividade 

de controle). Por isso se sustentou ser um instituto de superposição. 

 

5. No Brasil, em síntese, a tutela que existe é próxima da francesa na concepção 

tradicional (anterior à reforma de 1982) e muito distante da que se pratica em 

Portugal sob a constituição de 1976 e na própria França após 1982 (concepção 

moderna). Sendo próxima da fórmula tradicional francesa, configura-se em 

verdade, uma forma específica de desempenho de competências hierárquicas. 

Trata-se de fenômeno indiscutivelmente alheio ao controle segundo o 

concebemos, porque não se limita a um exame de juridicidade com a finalidade 

de promover a integração de uma ordem jurídica violada; seu propósito, mesmo 

quando trata exclusivamente de questões de legalidade, é o de construir a 

utilidade pública, distinção fundamental.  

 

6. A chamada autotutela, por envolver a possibilidade de integração da vontade 

de um agente superior sobre a do inferior, não pode ser alocada no campo do 

controle e sim no da hierarquia. 

 

7. A atividade de controle da administração pública funda-se no direito natural à 

liberdade e à contenção do poder. 

 

8. Analisou-se a estrutura da atividade de controle da administração pública no 

Brasil a partir da classificação de Gérard Bergeron, que contempla as seguintes 

categorias: (i) controle objetivo quanto ao fundamento, categoria que se divide 

entre (i.a) tipo puro e (i.b) com subjetividade proeminente; e (ii) controle 

subjetivo quanto ao fundamento, categoria dividida entre (ii.a) tipo puro; e (ii.b) 

com objetividade proeminente.  Chegou-se à conclusão de que no Brasil não 
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existe exemplo apenas da categoria de controle subjetivo quanto ao fundamento 

de tipo puro. 

 

9. Em face da inquestionável insuficiência de um critério ou conjunto de 

critérios capaz de dar conta do arranjo institucional adotado pela Constituição 

Federal para o controle da administração pública, preferiu-se, ao invés, realizar a 

simples enumeração das instâncias de controle existentes no Brasil, assinalando 

os seus aspecto normativo-constitucionais mais relevantes. 

 

10. No direito brasileiro há instâncias que, de acordo com a sistemática definida 

pela Constituição vigente, admitirão, como critérios de aferição, não o universo 

amplíssimo da juridicidade — que comporta as normas constitucionais em geral, 

os princípios da administração pública, os direitos e as garantias individuais, as 

leis, os regulamentos e toda a plêiade de atos infra legais e infra regulamentares, 

contratos etc. — mas critérios mais restritos, incidentes sobre um campo 

jurídico-material determinado.  

  

 A partir das conclusões sumarizadas acima, verifica-se que o conceito proposto 

para a atividade de controle da administração pública é válido porque corresponde a um 

arcabouço normativo-constitucional próprio, sensivelmente diverso de outros 

fenômenos (hierarquia, tutela, autotutela, supervisão ministerial etc.) que normalmente 

são compreendidos pela doutrina como inseridos no campo do controle. À ideia de 

controle como verificação de juridicidade corresponde, enfim, a um fenômeno singular 

que, na opinião deste signatário, não pode ser assimilado a outros. 

 Por último, cabe indagar: qual a utilidade da adoção do conceito de controle da 

administração pública defendido na presente Tese, cujas conclusões acabaram de ser 

expostas? Em primeiro lugar, não consideramos que, em ciência seja a melhor assertiva 

aquela que busque o valor das descobertas científicas na utilidade, maior ou menor, que 

possam ter para a sociedade ou para um grupo dentro dela. Isto é amesquinhar o valor 

do conhecimento, é submeter a ordem da realidade ao bem-estar dos ruminantes. É um 

erro de proporções. Juízos de utilidade aplicam-se à técnica, que por natureza é 

instrumental, obedecendo a critérios utilitários; mas não à atividade científica, no seio 

da qual só se podem aplicar critérios de verdade ou falsidade. Com efeito, qual é a 

utilidade de se saber que a soma de dois mais dois é igual a quatro se não a de provar 
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que quem afirma que é cinco ou doze está errado? Não se está propondo, na presente 

tese, um conceito melhor ou mais útil de controle, contraposto àqueles tradicionalmente 

manejados pela doutrina; o que se propõe é a adoção de um conceito que descreva da 

forma mais fiel possível um fenômeno que, inobstante jurídico, pertence ao domínio da 

realidade. Tudo que se insere na realidade pode ser, segundo as limitações cognitivas 

humanas, descrito. Toda descrição da realidade pode ser classificada como verdadeira 

ou falsa. 
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