
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO REDE 
 

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Docente: Carlos Henrique l. Borges Semestre: VI Carga horária:  60 hs 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONCEITOS E PRINCÍPIOS 
 
A Constituição Federal, a Constituição Estadual e as Leis Orgânicas Municipais 
 
 
Da mesma forma que a separação dos Poderes representa um mecanismo para evitar o uso 

arbitrário da autoridade, assim também ocorre com o arranjo federativo. Para entender como isto 

ocorre, é útil recordar as distinções existentes quanto à forma dos Estados. Simplificando um 

pouco, é possível dizer que, quanto à forma, os Estados podem ser unitários ou federados. 

O Estado Unitário é aquele no qual a ordem política, a ordem jurídica e a ordem 

administrativa formam uma unidade singular, referida a um só povo, um só território e um único 

titular do poder público. Inexistem coletividades inferiores ao próprio Estado que sejam providas 

de órgãos próprios. Assim, o governo é organizado em apenas dois níveis, um soberano: o 

nacional; e o outro: as administrações locais que, como regra, não possuem autonomia política, 

jurídica, nem administrativa. 

Já o Estado Federado consiste no Estado soberano, formado pela união de uma 

pluralidade de estados-membros. Existem três níveis efetivos de governo, e não apenas um 

governo e as instâncias administrativas subordinadas. Entre o governo nacional e os governos 

locais ou municipais, situa-se um nível intermediário: o governo estadual, dotado de autonomia 

política, jurídica e administrativa. 

O poder do Estado federado emana dos estados-membros, ligados em uma unidade estatal 

(União). Os estados-membros não possuem soberania externa e, do ponto de vista interno, 

acham-se em parte sujeitos a um poder único, que é o poder federal, e em parte conservam sua 

independência. Como essa independência é parcial, expressa-se como autonomia e não como 

soberania. 

Desse modo, cada um dos estados-membros pode mover-se livremente, desde que se limite à 

esfera da competência que lhe é atribuída pela norma constitucional comum, expressa como 

Constituição Federal. Para isso, tanto a União como cada um dos estadosmembros possuem sua 

própria Constituição, suas próprias leis ordinárias, e seus próprios poderes executivos, legislativos 

e judiciários. Dessa forma, constituem sistemas políticos completos. 

Os cidadãos estão sujeitos à observância tanto da legislação federal como das leis 



específicas dos estados-membros a que pertencem, além das leis municipais. O problema do 

conflito de obediência entre os três níveis de governo e suas jurisdições se resolve mediante a 

norma constitucional de que os estados regem-se pela sua Constituição Estadual e demais leis 

que adotarem, desde que observados os princípios da Constituição Federal (Artigo 25) e os 

municípios regem-se por Lei Orgânica Municipal própria, atendidos os princípios da Constituição 

Federal e da Constituição do respectivo Estado (Artigo 29). 

No Brasil, existem atividades que representam atribuições de competência privativa da União, 

conforme o estabelecido no Artigo 21 da Constituição. Já no Artigo 23 são descritas as atribuições 

compartilhadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Além disso, há todo um 

conjunto de temáticas sobre as quais a atividade de legislar cabe exclusivamente à União (Artigo 

22), havendo um outro conjunto de matérias cuja legislação cabe concorrentemente à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal (Artigo 24) e um terceiro rol de assuntos de competência legislativa 

municipal (artigo 30). 

Quando se trata de legislação concorrente, a competência da União se limita ao 

estabelecimento das normas gerais, e esta não exclui a competência suplementar dos Estados. 

Entretanto, as normas gerais suspendem a eficácia da lei estadual no que for contrário à lei 

federal. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados podem exercer competência 

legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Nos casos previstos pela Constituição, a 

União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal (Artigo 34); e os Estados poderão intervir 

em seus Municípios e a União poderá intervir nos Municípios localizados em Território Federal 

(Artigo 35). 

A relação política entre os estados-membros e a União se dá através da representação 

parlamentar. Os estados-membros atuam politicamente ao nível da União através do Senado 

Federal. O Congresso Nacional é formado de Câmara dos Deputados e Senado Federal. A 

Câmara dos Deputados representa os cidadãos da Federação em sua totalidade, expressando o 

poder político soberano e o interesse nacional. Já o Senado Federal constitui a câmara 

representativa dos Estados, na qualidade de elementos constitutivos da União. 

Dessa forma, o Estado Federado organiza-se segundo dois princípios. O princípio da autonomia, 

que faz de cada estado-membro um sistema político completo e independente, nos limites das 

normas gerais que regem a União, expressas na Constituição Federal.  

E o princípio da participação, pelo qual os estados-membros - mediante sua presença no 

Congresso Nacional via Senado Federal - tomam parte ativa no processo de elaboração da norma 

política que rege toda a organização federal, intervêm diretamente nas deliberações em conjunto, 

e são partes tanto na criação como no exercício da substância mesma da soberania. 



Da mesma maneira que os estados-membros participam da esfera federal, existe a presença 

constante da União no seio dos estados-membros. Essa presença não ocorre estritamente por via 

legislativa, pois a Constituição confere também à União competência para o exercício de 

atribuições administrativas por via executiva direta. Além disso, a União dispõe de tribunais 

superiores cuja jurisdição se estende aos estados-membros; e de uma corte de justiça federal 

destinada, entre outras coisas, a arbitrar os litígios entre a União e os estados-membros e destes 

entre si, de maneira a operar o equilíbrio da ordem federativa. 

 
O que é Administração Pública 
 
O que hoje entendemos como “Administração Pública” consiste em um conjunto de agências e de 

servidores profissionais, mantidos com recursos públicos e encarregados da decisão e 

implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão da 

coisa pública. 

A Administração Pública Federal brasileira é composta pelos três Poderes. Neste texto, merece 

especial destaque o Poder Executivo, que é formado pela Presidência da República, pelos órgãos 

da administração direta e indireta. 

A Presidência da República é formada pelo Gabinete do Presidente e do Vice-Presidente da 

República, Casas Civil e Militar e pelas Secretarias Geral, de Comunicação Social e de Assuntos 

Estratégicos. 

A Administração Direta é constituida pelos Ministérios Regulares e Extraordinários, os quais são 

dotados de: Secretarias Executivas, Consultorias Jurídicas (que são orgãos da Advocacia Geral 

da União), Secretaria de Controle Interno (CISET), Secretarias específicas, Departamentos, 

Coordenações e Divisões A Administração Indireta é composta por Autarquias, Fundações, 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. 

As atividades dessas agências e servidores devem ser realizadas em conformidade com aquilo 

que a lei estabelece, e de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração 

pública. 

Isso ocorre porque a administração pública, nas sociedades democráticas contemporâneas, 

expressa um compromisso do Estado para com a segurança e o bem-estar da sociedade e o 

exercício da cidadania. Isso, certamente, é diferente da atividade privada. Também é diferente do 

que caracterizava o “serviço público” no mundo arcaico, tradicional ou pré-moderno, onde os 

funcionários que compunham o quadro administrativo eram comprometidos com o chefe político 

ou com o grupo poderoso, ao qual prestavam lealdade pessoal. 



 
Serviços Públicos, Serviços de Utilidade Pública e Entes de Cooperação 
 

Um dos aspectos mais importantes da discussão sobre os serviços públicos e a 

administração pública refere-se aos tipos de propriedade em questão. Atualmente, as formas de 

propriedade relevantes não são apenas duas – a pública e a privada – como geralmente se pensa. 

Existem, na realidade, três tipos de propriedade: a propriedade privada; a propriedade pública 

estatal; e a propriedade pública não-estatal. 

É privada a instituição ou propriedade voltada para o interesse privado: a realização de lucro 

(empresas) ou o consumo privado (famílias). 

É estatal a instituição ou propriedade que faz parte integrante do aparelho do Estado e do 

patrimônio público. 

É pública a instituição ou propriedade voltada para o interesse público e não para o consumo 

privado. Se for integrante do aparelho do Estado e do patrimônio público é propriedade pública 

estatal. Se não o for, é propriedade pública não estatal. 

Geralmente, são propriedades públicas não estatais todas as organizações sem fins lucrativos, 

que configuram o que hoje se intitula “Terceiro Setor”, ou seja, um segmento social difuso que 

atua entre o Estado e o Mercado e reúne um grande número de entidades e iniciativas de 

interesse social. 

Na redefinição do papel do Estado na sociedade contemporânea, estabeleceu-se que os “serviços 

públicos” são aqueles que correspondem a atividades exclusivas do Estado, envolvendo o “poder 

de Estado”. Ou seja, o poder de legislar, de tributar, de fiscalizar, de julgar, de reprimir, de punir, e 

de administrar a “coisa pública”. 

Os serviços públicos, portanto, correspondem a todos os serviços de segurança pública (polícia, 

bombeiros, defesa civil, vigilância sanitária e ambiental, forças armadas, etc) de regulamentação e 

fiscalização, de fomento e de seguridade social básica (Sistema Unificado de Saúde, previdência 

social, auxílio desemprego, etc) 

Os “serviços de utilidade pública” são todos aqueles que, embora não envolvendo o poder de 

Estado, são realizados ou subsidiados pelo Estado porque são relevantes para a sociedade ou 

são condição para o exercício da cidadania. 

Entretanto, esses serviços não são exclusivos do Estado, podendo ser e frequentemente sendo 

oferecidos pelo setor público não-estatal: ONG’s, entidades filantrópicas tradicionais, instituições 

de trabalho voluntário, entidades de filantropia empresarial, etc São as universidades, escolas 

técnicas, centros de pesquisa, hospitais, museus, etc Cabe observar que nada impede que esses 



serviços sejam também oferecidos pela iniciativa privada, com a finalidade de lucro. Nesse caso, 

entretanto, deixam de Ter a característica de utilidade pública, não podendo ser subsidiados pelo 

Estado. 

Os entes de cooperação na administração pública são, basicamente, as organizações sem fins 

lucrativos que se caracterizam como instituições públicas não estatais, formalmente denominadas 

“Organizações Sociais” (OS) nos termos da Lei no. 9.637, de 18/05/98, que cria o Programa 

Nacional de Publicização. 

“Organização Social” na verdade não significa um tipo de entidade pública não-estatal, mas sim 

uma qualidade dessas entidades, declarada pelo Estado. Por isso, a fim de dar reconhecimento e 

qualificação a um vasto conjunto de entidades, nem estatais, nem privadas, geradas por iniciativa 

da comunidade, a Lei No. 9.790, de 24/03/99 dispõe sobre as “Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público” (OSCIP), institui e disciplina o termo de parceria, dentre outras providências. 

Ambos os tipos de entes de cooperação não se encontram subordinados aos princípios da 

administração pública, que serão examinados a seguir. 

 
Princípios da Administração Pública 
 

Em conformidade com a Constituição brasileira (Art. 37), as atividades desenvolvidas pelos 

servidores públicos devem obedecer aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência. 

O princípio da legalidade. Significa que os atos dos servidores públicos, no exercício das suas 

funções, devem ser realizados em conformidade com a lei. Esta é a primeira distinção importante 

frente às atividades privadas. No setor privado, tudo o que não for proibido, é permitido. Com isso, 

há uma ampla gama de atividades sobre as quais a lei não se pronuncia - nem para proibir nem 

para autorizar - e que estão em aberto àqueles que atuam no setor privado. Com o serviço público 

é diferente: as atividades devem ser realizadas ao 

amparo da lei, ou seja, em conformidade com aquilo que a lei estabelece. 

A publicidade é o caráter do que é feito em público e em nome do público: implica a visibilidade e 

transparência das decisões e ações e a responsabilidade pública pelos atos praticados. 

Novamente, há uma diferença em relação ao setor privado, cujas decisões e ações se dão na 

esfera particular, não requerendo prestação de contas públicas, e que, desde que não impliquem 

transgressões aos limites legais, permanecem no domínio privado. 

O princípio da impessoalidade. A lei, nas sociedades modernas, possui a característica da 

universalidade, ou seja, aplica-se a todos em geral, sem distinção de qualquer espécie. A 



impessoalidade é a característica que tona as ações dos servidores públicos independentes de 

qualquer particularidade. Ou seja, não há preferências, privilégios ou qualquer tipo de 

diferenciação, a menos que esteja prevista em lei. Também é diferente do setor privado, onde é 

absolutamente legítimo, e freqüentemente recomendável, tratar os clientes de forma diferenciada, 

personalizada. 

A moralidade, por sua vez, está relacionada aos princípios ético-filosóficos que regem as 

democracias modernas e que se aplicam seja de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, 

seja em referência às ações de grupos ou pessoas determinadas: a justiça, a equidade e a 

probidade. Já o setor privado obedece aos princípios do mercado: a busca do lucro através da 

competitividade. Obviamente, isso não significa dizer que o mercado é antiético. Significa apenas 

que as suas limitações éticas são outras, diversas daquelas que regem a atividade pública. 

Finalmente, a eficiência significa que os atos da administração pública devem ser 

desempenhados visando a melhor relação custo/benefício na gestão dos recursos públicos. 
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