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RESUMO

A análise de Gestão Pública é uma superficialidade das ações da administração 

pública, sua complexidade de informações e suas particularidades pensando em uma análise 

sobre os procedimentos e as ações dos agentes públicos.

Ao pesquisar e aprofundar o conhecimento em Gestão Pública percebe-se que a 

necessidade  de  alcançar  o  caminho  para  a  harmonia  entre  a  ação e  a  prática  dentro  das 

administrações ainda é um míster, pois nem todo técnico é líder e nem todo líder é técnico.

E nesse  emaranhado é  possível  dissertar  sobre  as  ações  públicas  e  sua  forma 

burocrática  ainda  existente  e  possível  de  uso  e  articulação  das  atividades  consideradas 

públicas.
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CAPÍTULO I

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INTRODUÇÃO

A finalidade do direito é regular as relações humanas, a fim de que 
haja paz e prosperidade no seio social, impedindo a desordem ou o crime. Sem o 
Direito estaria a sociedade em constante processo de contestação, onde a lei do mais 
forte imperaria sempre, num verdadeiro caos. (cit. p. 5)

A Administração Pública atua por meio de seus órgãos e seus agentes, os quais são 

responsáveis  pelo  exercício  das  funções  públicas,  ou  seja,  da  atividade  administrativa.  A 

função administrativa existe nos três poderes, sendo que é exercida tipicamente pelo Poder 

Executivo e atipicamente pelos demais poderes (Poder Legislativo e Poder Judiciário). (cit. p. 

4)

Esta sujeita ao controle por parte dos poderes Legislativo e Judiciário, além de 

exercer o controle sobre seus atos.

Segundo a autora Di Pietro (2.007 apud cit. p. 5) a Administração Pública tem o 

poder  de  fiscalização  e  correção  exercidas  pelos  três  poderes,  Legislativo,  Judiciário  e 

Executivo, como uma forma de controle para garantir a conformidade de sua atuação com os 

princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico.

O ordenamento jurídico é composto de normas e consensos sociais que tem o 

poder coercitivo de atuação. É abstrato, porém praticável no seio social e administrativo de 

toda a sociedade e tudo que a compõe. A intenção é regular as diferentes esferas da vida 

social.
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CONCEITO DE DIREITO ADMINISTRATIVO E SUAS NORMAS

Direito Administrativo

Segundo a citação da apostila na página 6 (seis) capítulo 2.2, o conceito em seus 

dois parágrafos  cita  que:  “Direito  Administrativo é  o conjunto de regras e princípios que 

regem a atuação da administração pública, sendo ela, direta e indireta regidos pelos princípios 

da: moralidade, pessoalidade, eficiência e publicidade.”

Devemos observar que existe uma discrepância no sentido dos quatro princípios, 

acredito  que  deve  existir  algum  equívoco,  pois  a  administração  pública  é  regida  pelos 

princípios previstos pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1.988 – CF/88, onde são citados 

cinco princípios, sendo: Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Publicidade e Legalidade.

Como vemos na apostila falta o princípio da Legalidade (lei), ou seja, os atos da 

administração  só  podem  ser  executados  por  normas  legais  ou  dentro  da  legislação  não 

podendo exercer atividades se não estiverem regidas por normas.

Vimos  que  o  parágrafo  tem  a  citação  de  pessoalidade,  contudo,  não  existe 

pessoalidade na administração pública, seus atos devem estar desprovidos de vontade pessoal 

do administrado, pois, a partir da vontade da administração o administrado deverá exercer sua 

atividade diante de sua vontade, porém livre de intenção pessoal do sujeito.

Diante da explanação, verificamos que o conteúdo da página 6 (seis) pode estar 

equivocado e pode gerar um desencontro de informação para o formando.

Tripartição dos poderes

Segundo a apostila, a separação dos poderes, se deu devido à inconveniência dele 

estar somente em poder de um rei, pensando em limitar este poder, diante do arbítrio do rei, 

foi feita a separação dos poderes.

Sendo divididas em três técnicas:

a) Divisão territorial; b) Divisão em campos de atuação: direitos e garantias c) 

Divisão funcional do poder.
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Na apostila  afirma  que  a  contenção  do  poder  foi  delineada  por  Aristóteles  e 

doutrinada  por  Montesquieu  e  estruturada  nas  democracias  ocidentais  em um sistema de 

independência e fiscalização mútua entre eles, ou seja, a contenção do poder pelo poder. O 

poder político é divido por vários órgãos diferentes e independentes, o poder de um é freado 

pelo outro e vice-versa.

Este  poder  é  considerado  como  a  tripartição  dos  poderes:  em  Legislativo, 

Judiciário e Executivo, considerados causa pétrea, de acordo com a CF/88, artigo 60, § 4º, 

Inciso III.

Neste sentido surge o poder constituinte, após a revolta que marcou o Brasil em 

1.988,  e,  é  estudado  de  duas  formas,  o  poder  constituinte  originário  e  reformatório 

(derivado).

O Poder originário  é inicial, limitado e incondicional.

Inicial,  porque trás o registro do princípio das regras ou normas, consideradas 

direito e garantias.

Limitado,  porque não é  superior  a  si  e  nem um sobre  o  outro,  ou  seja,  suas 

garantias não podem ser desarmônicas, um não pode suprimir o outro ou fazer o outro deixar 

de existir o que gera uma espécie de limitação de poder.

Incondicional, devido trazer em seu bojo, o direito natural, o de exercer a vida 

social, que é diferente do direito de Estado, as normas e regras que regem o Estado e sua 

administração,  e  um não sobrepõe o outro (limitação).  O direito  natural  trás  as  garantias 

fundamentais e o outro trás os direitos do Estado, esse último, não pode exercer seu poder 

sobre os direitos naturais.

Poder constituinte  derivado tem a origem do poder originário, ele é proposto 

para as alterações que podem ser feitas na CF/88, contudo é cheio de regras e limites, caso 

esses não existissem, não existiria controle constituinte, ou seja, não haveria necessidade de 

uma constituição.

E a partir deste poder são geradas as naturezas do direito que é submetido a regras 

estabelecidas pela CF/88.

Na sua composição, a CF/88, trás um apanhado de regras que devem ser seguidas 

para  que  possam ser  realizadas  as  alterações  na  CF/88,  sendo  o  limitador  das  ações  de 

correção, alteração e/ou acréscimos, para que sejam exercidas o respeito às normas e regras 

geradas após a revolução de 1.988 e assim, possam exercer o poder e o controle do poder.
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CONSTITUCIONALIDADE, NOÇÕES, EVOLUÇÃO E ESPÉCIE

Controle de Constitucionalidade

A constituição, segundo a apostila, é o conjunto de regras e normas que estão no 

topo da  pirâmide  jurídica,  ou  ordenamento  jurídico,  tem regras  supremas  que  devem ser 

respeitadas e considerada a ordem maior escrita e rígida.

Nossa Constituição é rígida. Em consequência, é a lei fundamental e 
suprema do Estado brasileiro. Toda autoridade só nela encontra fundamento e só ela 
confere poderes e competências governamentais.  Nem o Governo federal,  nem o 
Governo dos Estados, nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, 
porque  todos  são  limitados,  expressa  ou  implicitamente,  pelas  normas  positivas 
daquela lei fundamental. Exercem suas atribuições nos termos nela estabelecidos. 
Por outro lado, todas as normas que integram a ordenação nacional só serão válidas 
se conformarem com as normas da Constituição Federal. (SILVA, s.d. Apud cit. p. 9)

A inconstitucionalidade se dá quando:

a) Agir e não agir (atos administrativos);

b) Ao se fazer um ato ou editar uma lei contrária à Carta Maior;

c) Por ação, inconstitucionalidade positiva ou ato comissivo;

d) Quando o poder político deixa de editar uma lei exigida pela Constituição é 

cometido à inconstitucionalidade omissiva ou negativa;

e) Material quando o conteúdo de um ato jurídico é contrário à Lei Maior;

f) Formal surge quando os procedimentos adotados na elaboração de um ato se 

chocam com a Constituição, ainda que seu conteúdo final possa ser compatível.

Noções de controle da administração pública

Conjunto de órgãos instituídos para a  consecução dos objetivos do 
Governo; em sentido material,  é o conjunto das funções necessárias aos serviços 
públicos em geral; em acepção operacional é o desempenho perene e sistemático, 
legal e técnico, dos serviços próprios do estado ou por ele assumidos em benefício 
da coletividade. (TOSTES, 2.004 apud cit. p. 10)

A administração pública no Brasil com a evolução do Estado formatou-se em três 

modelos clássicos de gestão, o patrimonialista, o burocrático e o gerencial.

Patrimonialista – regime autoritário, ou seja, o poder na mão de alguns. O poder 

público, os cargos, os dinheiros, eram de propriedade particular. (cit. p. 10)
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Burocrática  –  racionalidade,  criação  e  cumprimento  de  leis,  excesso  de 

formalidades  voltado  para  a  otimização  dos  meios  desvirtuando-se  dos  resultados  e  sua 

principal missão é servir  o interesse público.  Este mecanismo adotado é uma tentativa de 

combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista. (cit. p. 10)

Gerencial – evolução econômica e social do Estado diante da globalização e do 

desenvolvimento tecnológico. Seu surgimento tem o interesse em melhorar a eficiência e a 

eficácia da prestação de serviços públicos, redução de gastos e aumento da qualidade. (cit. p. 

11)

Segundo Castro (2.007 apud cit.  p.  10) em 1.967 houve uma evolução com a 

edição do decreto 200/1.967, sendo o marco para a administração gerencial.

O  sonho  da  intenção  desta  norma  seria  a  descentralização,  coordenação  das 

atividades  administrativas,  controle  dos  resultados,  planejamento,  gestão  orçamentária  e 

superação da burocracia, contudo, (grifo meu), diante da má gestão pública dificilmente são 

alcançados  os  propósitos  da  norma,  devido  o  não  envolvimento  dos  administrados  e  a 

constante prática do nepotismo.

A evolução do controle da administração

 Segundo Sardi (2.007 apud cit. p. 11) esta matéria não é nenhuma novidade, pois 

Fayol e sua teoria da administração científica vêm elencar como sendo uma das cinco funções 

primordiais da administração que segundo Souza (2.004 apud. cit. p. 11) significa examinar, 

fiscalizar, verificar e supervisionar.

Os princípios da administração estão pautados no planejamento, na organização, 

direção e controle, sem eles, o resultado seria a ineficácia e a ineficiência da organização.

O controle patrimonialista, que ainda é uma regra na administração pública (grifo 

meu), segundo Castro (2.007 apud cit. p. 12) ele afirma que era uma prática da monarquia 

controlar sua atuação que resultava em absolutismo e totalitarismo. 

A CF/88  foi  o  principal  mecanismo  criado  que  pode  ajudar  no  controle  da 

administração  pública,  pois  ela  rege  os  direitos  pátrios,  introduzido  por  Miguel  Seabra 

Fagundes em sua obra – O controle dos atos administrativos de 1.941 – segundo Souza (2.004 

apud cit. p. 12)
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Espécies de controle

Controles podem ser: Administrativos, Legislativos e Judiciários. Podendo ocorrer 

em momentos: prévio, concomitante e posterior.

Prévio  é  a  previsão  constitucional  de  autorização ou aprovação do Congresso 

Nacional para determinados atos do poder executivo, com previsão na CF/88.

Concomitante é o acompanhamento da execução orçamentária pelo sistema de 

auditoria.

Posterior é considerada a anulação de um ato administrativo ilegal.

Podendo ainda ser interno que é o controle que cada um dos poderes exerce sobre 

seus próprios atos e agentes, sendo responsabilidade solidária dos responsáveis pelo controle 

ao  tomarem conhecimento  de  irregularidades  e  não  darem conhecimento  ao  Tribunal  de 

Contas.  Externo quando o  controle  é  exercido  por  um dos  poderes  sobre  o  outro,  como 

também o controle da administração direta sobre a indireta, nesse controle é responsabilidade 

do Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas.

O controle pode ser de legalidade ou de mérito, sendo que o primeiro pode ser 

exercido pelos três poderes, enquanto o segundo cabe à própria administração.

CONTROLE ADMINISTRATIVO

Conceito e alcance

Segundo as súmulas 346 e 473 do Superior Tribunal Federal – STF, o controle 

sobre  os  órgãos  da  administração  direta  é  um  controle  interno  e  decorre  do  poder  de 

autoridade  que  permite  a  administração  pública  rever  os  próprios  atos  quando,  ilegais, 

inoportunos ou inconvenientes, sendo amplamente reconhecido pelo poder judiciário. (cit. p. 

13)

Sendo o poder de fiscalização e correção que a administração pública tem sobre si 

sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação.
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Recursos administrativos

A CF/88  em  seus  artigos  XXXIV  e  LV  estabelecem  o  direito  a  petição  ao 

contraditório e a ampla defesa.

Modalidades

Nas modalidades a apostila trás diversos tipos de atos que representam o direito 

de petição, dentre eles temos o de representação que é a denuncia de irregularidades que são 

feitos perante a própria administração disciplinada pela lei 4.898/65.

A reclamação administrativa, prevista no decreto 20.910/32, são atos que ferem 

diretamente os interesses de um reclamante, que tem o prazo de um ano para proceder na 

reclamação, desde que não haja tempo pré-fixado, e, deve ser solene, escrita e assinada.

Pedido de reconsideração é a solicitação de revisão do ato da autoridade que o 

emitiu.

Recurso administrativo ou hierárquico é um pedido de reexame do ato dirigido à 

autoridade superior que a proferiu. Segundo a lei 9.784/99, quem pode recorrer são:

I – os titulares de direitos e interesses que forem parte do processo;

II – aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão 

recorrida;

III – organizações e associações representativos, no tocante a direitos e interesses 

coletivos;

IV – os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.

O recurso hierárquico pode ser voluntario ou de ofício. Na decisão de recurso, o 

órgão ou autoridade competente tem amplo poder de revisão, podendo confirmar, desfazer ou 

modificar o ato impugnado. Entretanto, a reforma não pode impor ao recorrente um maior 

gravame (reformatio in pejus). (cit. p. 15)

Pedido de revisão é utilizado por servidor punido pela administração, uma espécie 

de revisão da decisão, no caso de novas provas ou fatos que podem demonstrar sua inocência, 

podendo ser  interposto  pelo próprio  interessado ou por  procurador  ou terceiros.  Pode ser 

admitido mesmo após o falecimento do interessado.
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Coisa julgada administrativa

Neste  quesito  não  tem  comparação  com  uma  decisão  do  judiciário  e  sim  da 

própria  administração.  Podemos  comparar  a  atos  que  determinam certo  fim a  hábitos  ou 

atividades praticadas pela administração cedendo diretamente um parecer sobre a atividade.

Ela  pode ser  modificada,  desde que  seu bojo  não venha ferir  as  garantias  ou 

direitos de terceiros, caso contrário pode ser alterada pelo poder judiciário.

Este ato, em sua maioria, é imodificável ou irretratável pela administração não 

tendo o mesmo caráter praticável pelo sistema judiciário.

Prescrição administrativa

Na citação direta da página 16 informa de forma direta:

Por um lado, a prescrição administrativa designa a perda do prazo para 
recorrer de decisão administrativa, por outro, significa a perda do prazo para que a 
Administração  reveja  os  próprios  atos.  Indica  também  a  perda  do  prazo  para 
aplicação de penalidades administrativas.

O silencio da administração

O  este  fato  jurídico,  considerado  a  falta  de  pronunciamento  dentro  do  prazo 

estipulado, pode significar um deferimento ou indeferimento, concordância ou oposição ao 

ato controlado.

Se este  silêncio persistir  o  interessado deve buscar  a  satisfação de seu direito 

perante o judiciário que procederá na satisfação de tal silêncio e o que motivou o silêncio, se 

considerado  uma  omissão,  deve  acarretar  responsabilização  do  servidor  negligente  e  da 

administração quando causar dano, ao administrado, a administração e/ou solicitante.
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Controle legislativo

Alcance

O poder legislativo tem poder sobre os outros poderes, limitado pelas previsões 

constitucionais, alcança os órgãos do Executivo, as entidades da administração indireta e o 

próprio poder judiciário quando executa função administrativa.

Controle polít ico

De acordo com o interesse público, este tipo de controle abrange aspectos ora de 

legalidade, ora de mérito, pois permite a apreciação das decisões administrativas, inclusive o 

aspecto da discricionalidade. (Cit. p.17)

Controle financeiro

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária tem previsão na CF/88 e seus 

artigos  70  a  75 onde determinam a  aplicação no que  couber  à  organização,  composição, 

fiscalização  dos  Tribunais  de  Contas,  Conselhos  de  Contas  dos  Estados,  Municipais  e  o 

Distrito Federal.

Quanto aos aspectos controlados, compreende :

1. Controle de  legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 

realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;

2.  Controle  de  legitimidade,  analisando  o  exame  de  mérito  (ex;  verificar  se 

determinada despesa, embora legal, atendeu a ordem de prioridade estabelecida no 

plano plurianual);

3.  Controle  de  economicidade,  que  envolve  também  questão  de  mérito,  para 

verificar se o órgão procedeu, na aplicação da despesa pública,  de modo mais 
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econômico (relação custo-benefício);

4. Controle de  fidelidade  funcional  dos agentes da administração responsáveis 

por bens e valores públicos;

5. Controle de resultados  de  cumprimento  de  programas  de  trabalho e  de  

metas ,  expresso em termos monetários e  em termos de realização de obras e 

prestação de serviços.

O  controle  financeiro  abrange  todos  os  órgãos  que  gerenciam,  administrem 

dinheiros, bens e valores públicos ou que venham gerar obrigações pecuniárias, inclusive as 

pessoas, abrangendo a:  União,  os Estados, Municípios, o Distrito Federal,  as entidades da 

Administração direta e indireta.

O controle externo compreende as funções de:

1.  Fiscalização  financeira  é  composta  por  atos  em formato  de  processos  de 

controle  de  gastos  do  tipo:  inquéritos,  inspeções  e  auditorias,  fiscalização  de 

quaisquer  recursos  aplicados  mediante  convênio,  acordo,  ajuste  ou  outros 

instrumentos congêneres;

2. Consulta de parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente 

da República;

3. Informação:  quando são prestadas ao Congresso Nacional, sobre a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 

auditorias e inspeções realizadas;

4.  Julgamento dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,  bens e 

valores públicos e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra 

irregularidade  de que resulte  prejuízo ao  erário;  embora  o dispositivo fale  em 

“julgar” (art. 71, II), não se trata de função jurisdicional, porque o Tribunal de 

Contas apenas examina as contas, tecnicamente, e não aprecia a responsabilidade 

do agente público, o que é de competência exclusiva do Poder Judiciário;

5.  Sancionatórias  aplicada aos responsáveis, nos casos de ilegalidade de despesa 
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ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre 

outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

6.  Corretivas  ao assinar prazos para que o órgão ou entidade adote providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; e quando susta 

se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 

dos Deputados e ao Senado;

7.  Ouvidor ao  receber  denúncias  de  irregularidades  ou  ilegalidades,  feita  pelos 

responsáveis  pelo  controle  interno  ou  por  qualquer  cidadão,  partido  político, 

associação ou sindicato, nos termos do artigo 74, §§ 1º e 2º. No âmbito municipal, 

o artigo 31 da Constituição prevê o controle externo da Câmara Municipal, com o 

auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município, onde houver. Pelo § 

2º,  o parecer  prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas anuais do 

Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da 

Câmara Municipal.  E o § 3º  determina que as  contas  dos Municípios ficarão, 

durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para 

exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da 

lei. É mais uma hipótese de participação popular no controle da Administração.

Controle judicial

Sistema de unidade de jurisdição

De acordo com o art. 5º, XXXV CF/88 o direito brasileiro adotou o sistema de 

jurisdição una, onde o Poder Judiciário tem o monopólio do poder de apreciar com força de 

coisa julgada a lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais e coletivos.

Limites

No art. 5º, LXXIII, e art. 37 (apud cit. p. 19) o Poder Judiciário pode examinar os 

atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais 

ou bilaterais, vinculados ou discricionários, respeitando o aspecto legal e moral.

Quanto aos atos discricionários, sujeitam-se à apreciação judicial, desde que não 
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invadam  os  aspectos  reservados  à  apreciação  subjetiva  da  Administração,  ou  seja,  da 

oportunidade e conveniência.

Os  atos  normativos  do  Poder  Executivo,  como  Regulamentos,  Resoluções, 

Portarias, só podem ser invalidados pelo Judiciário por via de ADIN, cujo julgamento é de 

competência  do  STF,  quando  se  tratar  de  lei  ou  ato  normativo  federal  ou  estadual  que 

contrarie  a  Constituição Federal;  e  do Tribunal  de Justiça,  quando se tratar  de lei  ou ato 

normativo estadual ou municipal que contrarie a Constituição do Estado. (Cit. p. 20)

O  Poder  Judiciário  apreciará  a  legalidade  ou  constitucionalidade  dos  atos 

normativos do Poder  Executivo,  nos casos concretos,  contudo a decisão produzirá  efeitos 

apenas entre as partes, devendo ser observada a norma do artigo 97 CF/88, que exige maioria 

absoluta dos membros dos Tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público.

Os atos políticos podem ser apreciados pelo Poder Judiciário, desde que causem 

lesão a direitos individuais ou coletivos.

Os  atos  internos  das  corporações,  em  regra,  não  são  apreciados  pelo  Poder 

Judiciário.  Os limites  das  corporações  serão a  estabelecer  normas sobre o funcionamento 

interno dos órgãos. No entanto, se exorbitarem em seu conteúdo e ferirem direitos individuais 

e/ou coletivos poderão ser apreciados pelo Poder Judiciário.

Privilégios da Administração Pública

Quando é parte em uma ação judicial, usufrui de privilégios não reconhecidos aos 

particulares:

1. Juízo privativo .

2.  Prazos  dilatados:  Art.º  188  do  CPC,  e  a  Lei  9.469/97  que  estendeu  igual 

benefício às autarquias e fundações públicas.

3. Duplo  grau  de  jurisdição:  Art.º 475, Inciso I e II do CPC, art.º 12 da MP n° 

2.180-35/2001.

4. Processo especial de execução:  Art.º 100 da CF/88.

5.  Prescrição  quinquenal:  Art.º  1º  do  decreto  20.910/32,  art.  2º  do  decreto 

4.597/42, seu prazo de prescrição é de 10 (dez) anos art.º 205.
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6. Pagamento das despesas judiciais:  Art.º 27 do CPC, art.º 1º lei 9.494/97.

7. Restrições  à  concessão  de  l iminar  e  à  tutela  antecipada:  Lei 8.437/92, 

art.º 1º da Lei 2.770/56, art.º 1º, § 4º da Lei 5.021/66, art. 5º da Lei 4.348/64, § 5º 

do art.º 1º da Lei 8.437/92, art.º 1º da Lei 9.494/97, art°s. 273 e 461 do CPC o 

disposto nos art°s. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei 4.348/64, no art. 1º e seu § 

4º da Lei 5.021/66, e nos art°s. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92.

O  intuito  do  legislador  é  o  de  evitar  que,  diante  da  vedação  de  liminar  em 

mandado de segurança, o interessado se utilize do processo cautelar ou da tutela 

antecipada para obter o mesmo resultado.

Na mesma assinatura temos a restrição de concessão de liminar no mandato de 

segurança coletivo na ação civil pública que só é permitida sua outorga após a 

manifestação do representante judicial no prazo de 72h (setenta e duas horas); e é 

responsabilidade do presidente do tribunal a suspensão da execução da liminar a 

requerimento do Ministério Público em caso de manifesto interesse público ou de 

flagrante ilegitimidade para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 

economia pública. (Lei 4.348/64, Art.º 4, Lei 8.437/92, Art.º 4º)

8.  Restrições  à  execução  provisória:  Art.º  5º,  parágrafo  único,  da  Lei 

4.348/64.

MEIOS DE CONTROLE

O Art.º 5º da CF/88 inciso XXXV faz alusão para o administrado utilizar este 

mecanismo para impugnar as ações consideradas ferramentas que venham ferir as garantias 

do direito individual/coletivo. A CF/88 tem previsão para controlar as ações da administração 

propondo os remédios constitucionais para a garantia dos direitos fundamentais, sendo eles:

Habeas  corpus: Inciso LXVIII do artigo 5º. Só não é cabível em relação as 

punições disciplinares militares (art.  142, § 2º) – contudo esta informação tem 

sido  pacificada  juntamente  com  o  Ministério  da  Justiça  e  sua  recomendação 

número  12  de  20  de  abril  de  2012  que  solicita  o  abandono  das  prisões 

administrativas por ser considerado inconstitucional não regulamentado ainda, na 

CF/88. No inciso LXXVII determina a gratuidade do habeas corpus.

Os pressupostos para sua propositura são:
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a) Ilegalidade ou abuso de poder, seja por parte de autoridade pública, seja por 

parte de particular;

b) Violência, coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Habeas data:  Inciso LXXII do artigo 5º, estando disciplinado pela Lei 9.507/97, 

que  acrescentou  mais  uma  hipótese  de  cabimento  ao  rol  da  Constituição: 

anotação, nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre 

dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. 

(art. 7º, III).

O habeas data tem por objeto proteger a esfera dos indivíduos contra:

a)  usos  abusivos  de  registro  de  dados  pessoais  coletados  por  meios 

fraudulentos, desleais ou ilícitos;

b)  introdução,  nesses  registros  de  dados  sensíveis  (assim  chamados  os  de 

origem  racial,  opinião  política,  filosófica  ou  religiosa,  filiação  partidária  e 

sindical, orientação sexual, etc.);

c) conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei.

O  habeas  data  não  é  garantia  do  direito  à  informação  prevista  no  artigo  5º, 

XXXIII.

Embora sem fundamento constitucional, o STJ consagrou o entendimento de que 

não cabe habeas data se não houver recusa por parte da autoridade administrativa 

(Súmula nº 2).

Mandado  de  injunção:  Inciso  LXXI  é  cabível  quando  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.

A norma regulamentadora faltante pode ser de natureza regulamentar ou legal e 

ser de competência de qualquer das autoridades, órgãos e pessoas jurídicas que 

compõem os três Poderes do Estado, inclusive da administração indireta.

A competência para julgamento do mandado de injunção: Art.º 102, I, q e II, a, e 

105, I, h, da CF/88.
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Mandado de segurança individual:  Inciso LXIX – CF/88 e disciplinado pela 

Lei 1.533/51. É a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa pode 

provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência 

de auto de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF), mas se 

admite a impetração no caso de lei de efeito concreto ou de lei auto executória 

(que independe de ato administrativo para aplicar-se aos casos concretos).

Mandado de segurança coletivo:  Inciso LXX tendo os mesmos pressupostos 

do mandado de segurança individual.

Ação popular:  Inciso LXXIII da Constituição estabelece 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. Patrimônio 

público tem abrangência conforme lei  4.717/65.  A indenização,  restituição aos 

cofres públicos tem previsão no Art.º 14, § 4º da mesma lei.

Ação civil  pública:  A rigor, a ação civil pública não constitui meio específico 

de controle da Administração Pública. Contudo, como ela tem como legitimado 

passivo  todo  aquele  que  causar  dano  a  algum  interesse  difuso,  poderá 

eventualmente  ser  proposta  contra  o  próprio  Poder  Público  quando  ele  for  o 

responsável pelo dano. (Cit. p.27)

O  artigo  129,  III  da  Constituição  inclui  entre  as  funções  do  Ministério 

Público a promoção da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. A disciplina 

legal da ação civil pública é a Lei 7.347/85. (Cit. p.27)

Ação  direta  de  inconstitucionalidade  –  ADIN:  A  ação  direta  de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual está prevista no 

artigo  102,  I,  a  da  Constituição,  com  competência  originária  do  STF.  A Lei 
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9.868/99 dispõe sobre o seu processo e julgamento, sendo complementada pelo 

Regimento Interno do STF (art°s. 169 a 178). As leis que e atos que venham ferir 

a CF/88 quem é responsável pela decisão é o Tribunal de Justiça. (CF/88 Art.º 

125,  §  2º).  A restrição  se  dará  de  acordo  com  a  decisão  de  dois  terços  dos 

membros do Supremo Tribunal Federal previsto na CF/88, Art.º 27 e 28, parágrafo 

único da lei 9.868/99.

Ação  de  inconstitucionalidade  por  omissão:  Art.º  103, § 2º  da CF/88, 

seguem, quanto à legitimidade ativa e à competência, as mesmas regras da ADIN.

Ação declaratória  de constitucionalidade – ADC:  A ação declaratória de 

constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, prevista no art.º 102, I, CF/88, 

foi introduzida em nosso sistema jurídico pela Emenda Constitucional – EC 3/93. 

É apreciada pelo STF. Têm legitimidade para propô-la o Presidente da República, 

a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara e o Procurador-Geral da República. A Lei 

9.868/99 dispõe sobre o seu processo e julgamento. Os efeitos da ADC são os 

mesmos da ADIN, por força do parágrafo único da Lei 9.868/99, que também 

prevê medida cautelar na ação declaratória, consistente na determinação de que os 

juízes suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou 

ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo (art. 21). (Cit. p.29)

Arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  –  ADPF:  A 

ADPF será proposta perante o STF e pode ter por objeto evitar ou reparar lesão a 

preceito fundamental resultante de ato do Poder Público. Ainda de acordo com 

essa lei, podem propô-la os legitimados para a ADIN. Previsão: § 1º do art.º 102 

CF/88.  A previsão  do  processo  e  o  julgamento  dessa  arguição  está  na  Lei 

9.882/99.
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Processo e Procedimento

Processo:

Todos os atos praticados pela Administração Pública faz ficam documentados em 

um processo o que envolve três fases:

1.  Instauração: pode se dar de ofício – princípio da oficialidade (art.  5º Lei 

9.787/99)  de  acordo  com  requisitos  próprios  para  o  requerimento  do 

interessado  (art.º  6º);  com  elaboração  de  modelos  padronizados  para 

determinados assuntos (art.º 7º); possibilidade de um único requerimento para 

pedidos iguais de vários interessados (art.º 8º);

2.  Instrução: princípio da oficialidade sem prejuízo do direito dos interessados 

de propor ações probatórias (art.º 29); veda as provas ilícitas (art.º 30); atribui 

ao interessado à prova dos fatos que tenha alegado (art. 36); órgão competente 

para instrução do processo (art.º 37); juntada de documentos (art.º 38); prazo 

de 15 dias para elaboração de parecer (art.º 42); medida acautelatória (art.º 45);

3. Decisão: cabe à administração a decisão (art.º 48); prazo de 30 dias (art.º 49).

Procedimentos:

É um conjunto de formalidades inseridas nos atos administrativos, em regra, a lei 

estabelece uma sucessão de atos preparatórios que devem obrigatoriamente preceder a prática 

do ato final (sua inobservância gera a ilegalidade do ato da administração). Ele é imposto com 

maior  rigidez  quando  esta  envolvida  não  só  o  interesse  público,  mas  os  direitos  dos 

administrados (licitação, concursos, processos disciplinares).
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CAPÍTULO II

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INTRODUÇÃO

A gestão pública é uma atividade que orienta o conjunto de órgãos, serviços e 
agentes do Estado, das demais pessoas coletivas públicas que asseguram a satisfação 
das necessidades coletivas variadas, como: a segurança, a cultura, a saúde e o bem 
estar das populações. (Cit. p.1)

A administração  pública  –  AP em um sentido  concreto  pode  ser  considerada 

atividades  desenvolvidas pelo Estado para assegurar  a vontade da coletividade.  E em um 

sentido subjetivo, pode ser considerada como um conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas, as 

quais,  a  lei  atribui  exercício  da  função  administrativa  do  Estado.  (DI  PIETRO  apud 

APOSTILA, p.2)

O principal objetivo da AP é o interesse público e segue os princípios do artigo 37 

da Constituição Federal de 1.988 – CF/88. Seus conceitos têm base nos aspectos orgânicos 

(que se refere a órgãos da AP), formal (referente ao conjunto de entidades, órgãos e agentes 

designados para executar atividades administrativas) e material (referente à administração das 

necessidades da coletividade).

As necessidades da coletividade, ao chegar à AP, geram um apanhado de ações 

que são movidas por seus agentes (funcionários públicos) que geram uma espécie de rotina 

administrativa (a  legislação brasileira  regula sua atividade),  o  que promove a vontade da 

coletividade  e  as  espécies  de  gestão  variam  de  órgãos  para  órgãos  esta  movimentação 

administrativa é sugerida como rês pública (administração da coisa pública). A prestação de 

serviços pode ser resumida em sentido objetivo como atividade administrativa exercida pelo 

Estado, por seus órgãos e agentes com base na função administrativa.

Um fato importante a ser frisado é que a administração pública pode ser direta, 

quando composta pelas suas entidades estatais (União, Estados, Municípios e DF), que não 

possuem  personalidade  jurídica  própria,  ou  indireta  quando  composta  por  entidades 

autárquicas, fundacionais e para estatais. (Cit. p.2)

Os tipos de funcionários públicos no Brasil estão inseridos nos órgãos públicos: o 

Poder Executivo Federal e suas diversas carreiras as de Auditoria, de Ciclo de Gestão, os 

Diplomatas, os Militares, os de Regulação Federal, Segurança Pública, os de Supervisão do 
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Mercado Financeiro e de Capitais e os servidores não estruturados em carreiras (empregados 

públicos temporários e terceirizados via convênio).

AP é direta quando composta por órgãos ligados diretamente ao poder central, 

federal,  estadual  ou  municipal.  São os  próprios  organismos  dirigentes,  seus  ministérios  e 

secretarias.  E  a  AP indireta  é  aquela  composta  por  entidades  com personalidade  jurídica 

própria que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São 

exemplos as Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

As que fazem parte da AP indireta seriam as:

a) Autarquias reguladas pelo art.º 5º, I, decreto 200/67;

b) Fundação pública: art.º 5º, IV, do decreto 200/67;

c) Empresa pública art.º 5º, II, do decreto 200/67;

Conforme dispõe o art.º 5º do decreto nº 900, de 1.969 desde que a maioria 

do capital votante permaneça de propriedade da União, será admitida, no 

capital da Empresa Pública, a participação de outras pessoas jurídicas de 

direito público interno, bem como de entidades da Administração Indireta da 

União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

d) Sociedades de economia mista art. 5º, III, do decreto 200/67;

Empresas  controladas  pelo  Poder  Público  podem  ou  não  compor  a 

Administração  Indireta,  dependendo  de  sua  criação  ter  sido  ou  não 

autorizada por lei. Existem subsidiárias que são controladas pelo Estado, de 

forma  indireta,  e  não  são  sociedades  de  economia  mista,  pois  não 

decorreram de autorização legislativa. No caso das que não foram criadas 

após autorização legislativa, elas só se submetem às derrogações do direito 

privado quando seja  expressamente previsto por  lei  ou pela  Constituição 

Federal, como neste exemplo: "Art. 37. XII, CF – a proibição de acumular 

estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 

públicas,  sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias,  e  sociedades 

controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público". (Cit. p. 4)

e) As agências executivas e reguladoras fazem parte da administração pública 

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

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

fiscalização e regulação das atividades realizadas por empresas incumbidas da 
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prestação de serviços públicos, sob o regime de concessão ou permissão.

Essas entidades têm as seguintes finalidades básicas:

a) Fiscalizar serviços;

b) Fomentar e fiscalizar determinadas atividades privadas;

c) Regulamentar, controlar e fiscalizar atividades econômicas;

d) Exercer atividades típicas de Estado.

f) Agências executivas são pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou até 

os mesmos órgãos públicos, integrantes da Administração Pública Direta ou 

Indireta,  que  podem  celebrar  contrato  de  gestão  com  objetivo  de  reduzir 

custos, aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. Seu objetivo principal é a 

execução de atividades administrativas. Nelas há uma autonomia financeira e 

administrativa ainda maior. São requisitos para transformar uma autarquia ou 

fundação  em  uma  agência  executiva:  a)  tenham  planos  estratégicos  de 

reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento; b) tenham 

celebrado contrato de gestão com o ministério supervisor. (Cit. p. 5)

O PAPEL DO ADMINISTRADOR NA GESTÃO PÚBLICA

O futuro não é um lugar para onde estejamos indo, mas um lugar que 
estamos criando, o caminho para ele não pode ser encontrado, mas construído e o 
ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino. (Cit. p. 6)

O simples fato de termos uma má administração e o impacto que fatalista que esta 

informação  nos  apresenta  nos  faz  pensar  em  nossa  realidade  que  somos  um  país 

subdesenvolvido, contudo é um tipo de deficiência solucionável. Para tanto tem forçado a nos 

empenhar  em  encontrar  novos  caminhos  que  nos  permitam  atingir  patamares  de 

desenvolvimento público, econômico e social.

Ao refletirmos sobre o tal conceito citado acima nos faz jus citar alguns conceitos 

que envolvem a administração.

Vejamos alguns significados segundo alguns dicionários:

a) ADMINISTRAÇÃO:  do  latino  administrationes  f.  –  ação  de  administrar; 

governo;  gestão  de  negócios  públicos  e  particulares;  conjunto  de  normas 

destinadas a ordenar e controlar a produtividade e eficiência, tendo em vista 

determinado resultado; conjunto de indivíduos,  cuja função é a de gerir ao 

mais  alto  nível  uma  empresa,  instituição  etc.;  local  onde  estão  instalados 
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serviços administrativos.

b) GESTÃO:  do  latino  gestiones  f.  –  ato  de  gerir;  gerência;  administração; 

direção.

Podemos  observar  que  em  um  sentido  amplo  das  palavras  elas  têm  quase  o 

mesmo sentido, porém são atividades diferentes em um sentido mais estrito, no quesito AP, 

existem definições previstas no glossário da câmara dos deputados:

a) ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –  AP:  instrumento  de  ação  do  Estado; 

estabelecido com o propósito de possibilitar o cumprimento de suas funções 

básicas  relativas  à  realização  dos  serviços  indispensáveis  à  satisfação  das 

necessidades  coletivas.  Conjunto  de  processos  que  envolvem:  materiais, 

humanos,  financeiros  e  institucionais.  Utilizados para a  implementação das 

políticas  públicas  e  a  realização  de  obras  demanda  pelas  necessidades 

coletivas;

b) GESTÃO PÚBLICA: prática de atos fundados na competência legal para gerir 

uma  parcela  do  patrimônio  público,  sob  a  responsabilidade  de  uma 

determinada unidade;

c) GESTOR PÚBLICO: funcionário público ocupante de cargo de carreira ou 

agente de empresa estatal que administra negócios, bens e serviços e pratica 

atos de gestão;

d) ESTADO: organismo político administrativo que ocupa determinado território 

submetido  à  autoridade  de  governo  próprio.  É  a  nação  ou  país,  jurídica, 

política e socialmente organizada e dirigida. É, portanto uma comunidade de 

homens e mulheres fixada em sobre um território com potestade superior de 

ação de mando e de coerção não sobrepujado por nenhum outro externamente;

e) PODER SUPREMO DE ESTADO: esta acima de qualquer outro poder, não 

admite  limitações,  exceto  quando  dispostas  voluntariamente  por  ele,  em 

firmados  internacionais  ou  dispondo  regras  princípios  de  ordem 

constitucional, vale ressaltar que a soberania pertence ao povo que delega a 

seus representantes – o Governo – por meio do voto e assim constitui o Estado 

soberano;

f) NAÇÃO: sociedade natural de homens e mulheres com unidade de território, 

de tradição, de origem, de costumes e de língua afeita a uma vida em comum 
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com uma consciência social;

g) GOVERNO: elemento formal do Estado, conjunto de órgãos que realizam a 

AP exercendo poderes que lhes foram delegados pela soberania do povo e 

fazem parte dele:

α) Autoridade; b) força; e, c) competência.

O governo é o elemento condutor do Estado que detém e exerce o poder 

absoluto de autodeterminação. Trata-se de uma instituição política que 

recebe do povo a delegação da soberania.

h) PATRIMÔNIO  PÚBLICO:  conjunto  de  bens  de  natureza  patrimonial 

vinculados  aos  órgãos  e  instituições  dos  poderes  públicos  colocados  a 

disposição da coletividade ou a seu serviço;

i) PODER PÚBLICO: conjunto de órgãos por meio dos quais o Estado e outras 

pessoas públicas exercem suas funções específicas. O poder do Estado pelo 

ele mantém a própria soberania – o governo;

j) POLÍTICAS  PÚBLICAS:  conjunto  de  objetivos  que  se  relacionam  a 

segmentos ou áreas específicas da população, cuja execução depende de quem 

é incluído em programas de ação governamental como: políticas habitacionais, 

de saúde, de segurança, do idoso e outros.

Segundo a apostila que não cita o autor do artigo anexado ao texto informa:

(...) o exercício dessa nobre arte – a AP – de conduzir agrupamentos humanos ao 
bem  comum:  o  poder  pertence  ao  povo  ou  à  Nação,  que,  ao  sufragar  seus 
mandatários – o Governo, integrado, em última análise, pelos Gestores Públicos – 
delega-lhes sua soberania, vale dizer, o direito que tem de exercer o poder público, 
autorizando-os,  inclusive,  a  instituir  tributos.  Em  contrapartida,  assumem  esses 
mandatários, o dever de bem exercerem o poder em nome do povo, de bem gerirem 
o  patrimônio  público  e  o  numerário,  que  lhes  foram  confiados,  e  de  bem 
conduzirem, afinal, por meio de adequadas políticas públicas, os destinos do Estado 
que assim se organiza. (Cit. p. 9)

Com  a  intenção  de  indicar  positivamente  as  características  da  AP citamos  o 

conteúdo exato do teor da apostila nas páginas 10 e 11.

A CF/88 regula a  estrutura organizacional  e  outros aspectos  da Administração 

Pública  Brasileira,  no  Título  III  –  Da  Organização  do  Estado,  Capítulo  VII  –  Da 

Administração Pública; este, por sua vez, é dividido em quatro Seções, das quais abordaremos 

apenas a primeira – Disposições Gerais – que engloba os Artigos 37 e 38. A Administração 

Pública Brasileira tem uma estrutura tridimensional e deve ser considerada:
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• Segundo as esferas governamentais – União, Estados o Distrito Federal – DF e 

Municípios;

• Segundo os três Poderes constituídos, existentes em cada uma daquelas esferas, 

Executivo, Legislativo e Judiciário, aos quais se reúne o Ministério Público; e

• Segundo a natureza de seus órgãos:

• Administrações: direta, indireta e fundacional.

• A Administração  Pública  direta  compreende,  nas  três 

esferas, os órgãos, como o próprio nome diz: “diretamente” subordinados 

aos titulares de cada um dos Poderes constituídos; no Executivo Federal; 

nos Executivos Estaduais / DF e Municipais; os Poderes Legislativos; o 

nível  federal,  todos  os  Estaduais  e  alguns  Municipais  dispõem como 

órgãos de assessoramento, de Tribunais de Contas. O Poder Judiciário se 

compõe de Tribunais e Juízes de diferentes instâncias e áreas de atuação, 

nas esferas federais e estaduais. Recorde-se que ele não é estruturado na 

esfera municipal para fins de organização judiciária, os Estados, o DF, 

são divididos  em  Comarcas  que  correspondem  a,  conjuntos  de 

municípios, cada uma delas contando com um Foro.

• A AP indireta engloba três categorias de instituições – 

Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e existe 

um quarto tipo de instituição – as Fundações Públicas:

a) Autarquias:  Entes  administrativos  autônomos,  com 

personalidade  jurídica  de  direito  público  interno, 

patrimônio próprio e atribuições estatais específicas.

b) Empresas Públicas: Pessoas jurídicas de direito privado, 

com capital exclusivamente público e patrimônio público, 

para  realizar  atividades  de  interesse  da  Administração 

Pública,  nos  moldes  da  iniciativa  particular,  podendo 

revestir qualquer forma e organização empresarial;

c) Sociedades  de  Economia  Mista:  Pessoas  jurídicas  de 

direito privado, com participação do poder público e de 

particulares em seu capital e na sua administração, para a 
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realização de atividade econômica ou serviço de interesse 

coletivo outorgado ou delegado pelo Estado;

d) Fundações  Públicas:  Universidades  de  bens 

personalizadas, em atenção ao fim, que lhes dá unidade, 

ou como um patrimônio transfigurado pela ideia,  que a 

põe  a  serviço  de  um  fim  determinado.  As  Fundações 

Públicas são gerenciadas  por  elementos  organizacionais 

públicos  têm  destinações  bastante  específicas,  de 

interesse coletivo e sempre sem fins lucrativos, nas áreas 

da  educação,  cultura,  pesquisa  e  outras  que  sejam 

merecedoras de amparo estatal.

O Ministério Público (da União e dos Estados) merece menção especial. Antes da 

CF/88  integrava  os  Poderes  Executivos  vinculando-se  no  plano  federal  ao  Ministério  da 

Justiça, e no estadual, às Secretarias de Estado de Justiça. Atualmente ele é independente – 

quase um “quarto poder”, mas integra a Administração Pública direta. No nível municipal, ele 

é exercido pelos Promotores das Comarcas. Tarefa nada simples é detalhar com exatidão a 

estrutura da Administração Pública Brasileira, em quaisquer de suas três dimensões.

Faremos  citações  em  relação  aos  fundamentos  da  ciência  da  administração 

Chiavenato  (apud p.  15)  nos  dá  um conceito  sobre  administração  que  vem do Latim ad 

(direção, tendência para) e minister (subordinação ou obediência) designa o desempenho de 

tarefas de direção dos assuntos de um grupo. Administrar significa planejar, dirigir, organizar, 

coordenar, e controlar organizações e/ou tarefas, tendo como objetivo maior produtividade 

e/ou lucratividade.

O processo administrativo é inerente a qualquer situação em que haja  pessoas 

utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo.

A Administração  se  desenvolve,  geralmente  nas  seguintes  áreas:  Pública  (a 

coletividade);  Financeira  (economia);  da  Produção  (objetivos  materiais  da  organização); 

Logística (armazenamento, organização, saída e entrada); Marketing (comunicação visual e 

outros  tipos  de  comunicação social  interna  e  externa);  Recursos  Humanos  (recrutamento, 

seleção, treinamento, admissão e outros tipos de assistências); Sistema de Informação (banco 

de  dados  das  informações  gerais  da  instituição,  entradas,  saídas  e  outras  informações  de 

caráter geral ou não); e Planejamento Estratégico (análise prospectiva) dividida em quatro 
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fases: Identificação do sistema, Diagnóstico Estratégico,  Visão Estratégica, Formulação do 

plano estratégico – em que a  organização reúne num documento consolidado as medidas 

aprovadas, fruto da avaliação anterior, transformando-as em novos componentes estratégicos, 

vale  dizer,  reavaliando o  Negócio,  a  Missão,  a  Visão,  os  Valores,  os  Fatores  Críticos  de 

Sucesso, as Políticas, os Objetivos, as Estratégias e as Metas.

Procuramos  definir  o  Papel  do  Administrador  atribuindo-lhe  o  sentido  mais 

abrangente  como  pessoa  que,  independentemente  de  sua  formação  profissional,  exerça 

alguma forma de gestão pública, seja por via eletiva, concurso público ou nomeação para 

cargo de confiança. Nesse mister, conduzimos uma tríplice abordagem e recordamos alguns 

conceitos jurídicos, cujo conhecimento prévio nos pareceu ser essencial para o entendimento 

da  filosofia  que  deve  reger  o  exercício  de  cargos  e  funções  no  âmbito  da  Gestão  ou 

Administração Pública.

Em uma espécie de síntese podemos dizer:

1.  Conscientizarem-se  de  que  todos  os  Administradores  Públicos,  eleitos, 

nomeados  ou  concursados,  são  mandatários  da  sociedade,  e  por  essa 

remunerada  através  de  tributos,  para  ajudá-la  a  conquistar  seus  objetivos 

maiores, amalgamados na ideia do bem comum. Assim, a criminosa prática de 

se  transformar  a  rés-publica  em  rês-privata  deve  ser  combatida  tenaz  e 

diuturnamente,  até  ser  extirpada  por  completo  do  seio  da  Administração 

Pública;

2. Pautarem-se pela estrita observância dos princípios que regem a Administração 

Pública  definidos  na  Constituição  Federal,  cujas  iniciais,  curiosamente, 

formam  a  palavra  “LIMPE”:  Legalidade,  Impessoalidade,  Moralidade, 

Publicidade e Eficiência.

3.  Manterem-se  permanentemente  inteirados  da  estrutura  organizacional  da 

Administração  Pública  Brasileira,  de  seus  pontos  fortes  e  fracos,  e, 

particularmente, das prescrições e dos avanços do Programa da Qualidade no 

Serviço Público. Para que passemos a integrar o rol das nações desenvolvidas, 

será fundamental, dentre muitas outras coisas, atingirmos também a excelência 

nos serviços públicos.

4. Terem em mente, certas peculiaridades do chamado “caráter brasileiro”, fruto 

de nossa herança cultural, que costumam se refletir, com vigor, no âmbito da 
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AP, aproveitando suas características virtuosas e extirpando as viciosas.

5. Manterem-se  atualizados  em  termos  técnicos,  no  campo  da  Ciência  da 

Administração. As turbulências ambientais da época em que vivemos – “a era 

da  informação”  –,  a  globalização,  a  instantaneidade  das  comunicações,  os 

avanços  cada  vez  mais  rápidos  da  tecnologia,  tudo  isso  exige  que  o 

Administrador moderno esteja sempre a par do Estado da Arte e que planeje 

estrategicamente suas ações.

OS PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Administração Pública pode ser aceita como o aparelho de Estado organizado 

com a função de executar serviços, visar à satisfação das necessidades da população. Nesse 

sentido, se apresenta como uma organização que tem o objetivo de por em prática funções 

políticas e serviços realizados pelo governo, ela esta voltada para o Estado, personalizada em 

suas instituições, como Presidência da República e suas repartições, o Senado, as Secretarias, 

e outros órgãos  e  obedecerá  aos  princípios  do  Art.°  37  da  CF/88  –  A administração 

pública direta  e indireta  de qualquer dos Poderes da União,  dos Estados,  do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  

impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência.  (. . .)

Os princípios administrativos:

a) Princípio da Legalidade –  É certamente a diretriz básica da conduta dos 

agentes da Administração. Significa que todas e quaisquer atividades 

administrativas devem ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

b) Princípio da Impessoalidade –  O princípio objetiva a igualdade de 

tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se 

encontram em idêntica situação jurídica. Assim, portanto, a Administração há de 

ser impessoal, sem ter em mira este ou aquele indivíduo de forma especial.
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c) Princípio da Moralidade –  O princípio da moralidade impõe que o 

administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes 

em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade 

e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é 

desonesto.

d) Princípio da Publicidade –  Indica que os atos da Administração devem 

merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso, porque 

constitui fundamento do princípio, propiciar-lhes a possibilidade de controlar a 

legitimidade da conduta dos agentes administrativos.

e) Princípio da Eficiência  – O núcleo do princípio é a procura de produtividade 

e economicidade e, o que é mais importante, a exigência de reduzir os 

desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução de serviços públicos 

com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Percebemos que a administração pública se comunica com a utilização da escrita 

ou conhecida juridicamente como atos administrativos e divide-se em diversos tipos de atos.

Ato administrativo é considerada  a manifestação unilateral da vontade da 

administração pública que, age nessa qualidade, tenha por fim adquirir, resguardar, transferir, 

modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigação aos administrados ou ela mesma.

A composição e a circulação do ato administrativo nas práticas sociais possuem 

cinco elementos peculiares e fundamentais:

Competência –  A competência é condição primeira para a validade do ato 

administrativo, pois nenhum ato pode ser realizado sem que o agente 

disponha de poder legal para praticá-lo.

Finalidade – consiste no objetivo de interesse público a atingir, pois não se existe 

ato administrativo sem fim público.

Forma – é a escrita, embora atos existam consubstanciados em ordens verbais, e 
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até mesmo em sinais convencionais, como ocorre com as instruções 

momentâneas de superior a inferior hierárquico, com as 

determinações da polícia em casos de urgência e com a sinalização 

do trânsito. Todavia, a rigor, o ato escrito em forma legal não se 

expõe à inviabilidade sendo um dos mecanismos de exteriorização 

da vontade da administração.

Motivo ou Causa – elemento integrante da perfeição do ato pode vir expresso em 

lei, como pode ser deixado a critério do administrador. Em por se 

tratar de motivo vinculado pela lei, o agente da administração, ao 

praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, 

sem o qual o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável por 

ausência de motivação.

Objeto –  é a criação, a modificação ou a comprovação de situações jurídicas 

concernentes as pessoas, coisas ou atividades sujeitas à atuação do 

Poder Público. Nesse sentido, o objeto identifica-se com o conteúdo 

do ato e, por meio dele, a administração manifesta o seu poder e a 

sua vontade ou atesta simplesmente situações preexistentes.

Para a administração pública se comunicar é necessário cumprir a lei e exercer á 

função somente por força dela ou do que estiver normatizado.
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CAPITULO III

GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

INTRODUÇÃO

A administração pública tem princípios e normas que já sabemos que devemos 

obedecer  e  cumprir,  relembrando  sempre,  que  os  atos  da  administração  devem, 

obrigatoriamente, respeitar o que a lei estipula e o que ela não estipula, não é lícito realizar, 

contudo o ato administrativo torna o que a lei não especifica em especificação para a lei.  

Como é  previsto  no  princípio  da  legalidade:  “Significa que todas e quaisquer atividades 

administrativas devem ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.”

De acordo com o exposto, como gestores, temos que cumprir e fazer cumprir a 

norma. O artigo 37 e o 175 da CF/88 nos faz menção da orientação para a administração 

pública:

Art. 37, da CF:

[...]

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade  de condições  a  todos os  concorrentes,  com cláusulas  que  estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei,  o  qual  somente  permitirá  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Art.  175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão,  sempre através  de licitação,  a  prestação de serviços 
públicos.

A diretoria de desenvolvimento gerencial explica em curso de gestão de licitação e 

contratos a informação sobre a história da licitação1 informando que:

A noção de contratação pública surgiu com o advento do Código de 
Contabilidade  Pública  da  União,  Decreto  n.º  4.536,  de  19  de  janeiro  de  1922, 
posteriormente pela Lei n.º 4.401/64, mas não possuíam o foco atual de observância 
ao princípio da isonomia e da igualdade de todos perante a lei e com a seleção da  
proposta mais vantajosa. A então concorrência, como era chamado o processo de 
contratação,  visava  atender  ao  interesse  financeiro  do  Estado  em  obter  o  preço 
mínimo.

Em 1967, com a Reforma Administrativa Federal através do Decreto-
lei nº 200, o processo de contratação perdeu seu caráter de discrição administrativa 
para se constituir em instituto vinculante e obrigatório, embora exclusivamente em 

1 Curso livre ENAP – Escola Nacional de Administração Pública e Uniserpro – Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos – Lei nº  
8.666/93, pregão e registro de preços. Atualizado em março de 2011, todos os direitos reservados. 2006. Módulo 1. p. 11
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âmbito federal. Tal obrigatoriedade foi estendida aos Estados e Municípios através 
da Lei nº 5.456/68. Posteriormente, o Decreto-lei n.º 2.300, de 21/11/1986, e seu art.  
85  determinou  que  se  aplicariam  aos  Estados,  Municípios,  Distrito  Federal  e 
Territórios as normas gerais nele estabelecidos, porém somente com a Constituição 
Federal de 1988 foi que a licitação ganhou foro constitucional de generalidade e de 
aplicação  obrigatória  a  toda  a  Administração  Pública,  incluindo ainda  os  fundos 
especiais  e  os  entes  priva  dos  controlados  direto  ou  indiretamente  pela  União, 
Estados, Distrito federal e Municípios.

Na evolução do conceito e propósito do processo de licitação verifica-
se  que  esta  deixou  o  aspecto  meramente  econômico  (menor  preço)  para  se 
transformar  em  um  instrumento  que  possibilita  a  participação  de  todos  os 
interessados, objetivando a seleção da proposta mais vantajosa, isto é, aquela que 
atenda todas as regras impostas no instrumento convocatório (em obediência à lei, à 
impessoalidade e ao julgamento objetivo) e, ainda, ofereça o melhor preço para a 
Administração Pública.

Com  a  edição  da  Lei  no  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  restou 
revogado o Decreto-Lei nº 2.300/86.

Os diversos apontamentos da lei  que orienta as licitações e contratos preveem 

vários caminhos para o gestor se nortear em suas ações.

Em primeiro momento, antes de promover uma licitação ele deve pautar-se em um 

planejamento para dar início ao último passo que é a compra dos bens necessários.

Um  deles  é  a  aplicação  de  técnicas  gerenciais  e  realização  de  grupos  para 

elaboração  do  projeto  (planejamento)  que  norteará  suas  ações  e  a  do  grupo  eleito  para 

produzir e acompanhar sua documentação.

As  fases  de  um  projeto  devem  pautar-se  em  classificação  de  atividades  e 

responsabilidades para que haja uma harmonia entre todos, especificando o gerente do projeto 

donde partirá as tomadas de decisões e as autorizações para alcançar os resultados desejados, 

não esquecendo que na administração pública todos os atos devem estar pautados no princípio 

da legalidade, então os gerentes dos projetos devem estar nomeados para poder exercer sua 

função, caso seja necessário os componentes da equipe também devem estar nomeados.

LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993

No artigo primeiro orienta a administração pública como proceder e onde a lei 

deve ser aplicada, contudo, mesmo que as empresas particulares ou sociedade mista devem 

obedecer aos critérios da norma previsto no artigo 119.

Sua finalidade esta estipulada no artigo 3º e incisos que norteia a formalidade dos 

atos e sua abrangência. Devemos obedecer às orientações da Instrução Normativa número 1 

de 19 de janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, que 
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dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de 

serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e funcional.

Em seu artigo 4º ela torna público a sapiência da norma a todos os cidadãos que 

tiverem interesse em verificar a legalidade da licitação, inclusive de participar sem atrapalhar 

o certame.

O artigo sexto da norma apresenta 19 conceitos para nortear o gestor em suas 

ações e contratações.

TIPOS DE LICITAÇÃO

Melhor preço – Artigo 45 parágrafo primeiro:

Ocorre quando o critério de seleção requerer apresentação de proposta de acordo 

com as especificações do Edital ou Convite e ofertar o menor preço. 

I – a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para 
a Administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta 
de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço.

Melhor técnica – Artigo 46:

Tem por base fatores de ordem técnica onde o órgão contratante estabelece, no ato 

convocatório, o valor máximo que se propõe a pagar pelo bem ou serviço,  assim como a 

exigência  de  critérios  técnicos  mínimos,  e  negocia  com  os  licitantes  tecnicamente 

classificados, tendo por limite o menor preço dentre os ofertados por estes.

Neste caso a Administração busca produtos de natureza intelectual (elaboração de 

projetos,  cálculos,  fiscalização,  supervisão,  gerenciamento  e  consultoria),  que  demandam 

maior  eficiência,  aperfeiçoamento,  rapidez,  tecnologia  e  adequação  aos  objetivos  de 

determinado empreendimento.

Técnica  e  preço  – Nem sempre  os  que  oferecem melhor  preço  tem a melhor 

técnica. Diante de várias situações da administração pública percebe-se que nem todos que 

oferecem o  melhor  preço,  oferecem  o  melhor  serviço,  criando  assim  um  mecanismo  de 

medição para melhor atender a administração, onde quem oferece serviços completos com seu 

preço podem ganhar uma licitação sem ter melhor preço, é o caso de empresas de informática 

que oferecem melhor preço em entrega de computadores sem a licença do sistema operacional 

e  outra  oferece  o computador  com o sistema operacional  atualizado e  instalado com sua 

licença. Não esquecendo de acompanhar as atualizações sobre a aquisição de produtos de 
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informática.

Em 13 de maio de 2.010 foi publicado o Decreto no 7.174 que regulamenta a 

contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, 

direta ou indireta, pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais 

organizações sob o controle direto ou indireto da União.

Ainda sobre Tecnologia da Informação: novas normas e diretrizes:

1)  A Instrução  Normativa  SLTI/MPOG no  04/2010  de  12  novembro  de  2010 

dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do 

Poder Executivo Federal e REVOGA a Instrução Normativa SLTI/MP no 4 de 19 de maio de 

2008.

2)  Complementando  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG no  04/2010  temos  o 

Manual de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação (versão 2).

Não esquecendo sempre de consultar as decisões dos tribunais em relação aos 

orçamentos, tipos de compras e propostas de atualização e modificação da norma.

Maior lance e oferta:

Art. 45, § 1º 
[...]

IV - a de maior lance ou oferta - nos casos de alienação de bens ou concessão de
 direito real de uso.

Ocorre apenas nas hipóteses de:

a) alienação de bens imóveis recebidos em pagamento;

b) alienação de bens móveis inservíveis;

c) alienação de bens móveis legalmente apreendidos,

d) concessão de direito real de uso.

Os tipos de licitação Melhor Técnica ou Técnica e Preço devem ser utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, tais como:

− elaboração de projetos;

− cálculos;

− fiscalização;

− supervisão e gerenciamento;

− engenharia consultiva;
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− elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4º do art. 45, que se refere a bens e serviços de informática.

PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA

Com previsão no artigo 6º inciso IX parágrafo 7º Inciso I da lei de licitação e 

contratos e é de responsabilidade do gestor o seu acompanhamento e responsabilidade na 

composição,  tanto  do  planejamento,  projeto  básico  ou  termo  de  referência,  como  a 

fiscalização  da  prestação  do  serviço,  podendo ele,  ainda,  eleger  um fiscal  ou  gerente  de 

projeto para realizar a fiscalização, não esquecendo, que todos os passos da administração 

devem estar pautadas em editais, normas, portarias e/ou leis e nomeações, para a realização 

dos atos administrativos pautados no princípio da legalidade.

Termo de referência será utilizado na modalidade de pregão.

Projeto Básico cumprirá as necessidades do artigo 22 da lei.

Para que o gestor consiga desenvolver seu Termo de Referência/Projeto Básico – 

TRPB, deve saber que esta incluído dentro dos atos negociais da administração pública.

Atos Negociais são atos que tem situação líquida e certa, tem um ordenamento 

jurídico que o defina, seja a contratação de uma empresa, de funcionários, contratação de 

professores pode ser incluída nesse ato os tipos de negociação entre chefes e subordinados no 

caso de dispensas, licenças, autorizações, permissões e renúncias.

Procedimento que existe a necessidade de ser um registro formal de tempo certo de 

duração, dias, semanas, meses, anos, décadas (...), sendo:

• Contrato –  Utiliza-se quando duas partes estão envolvidas. A 

Administração Pública e a particular e almejam, de um lado, o objeto do 

acordo, e, do outro, a remuneração a ser recebida. Todos os acordos 

fixados entre as partes devem estar devidamente escritos no Contrato, deve 

estar sempre sujeito às leis vigentes específicas ao assunto tratado.

• Convênio – Este é o ato em que se firma um acordo, seja entre entidades 

públicas ou entre estas e particulares, a fim de que possam obter um 

interesse comum, deve estar sempre sujeito à legislação específica ao 

assunto tratado no convênio.
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• Contrato de cooperação técnica –  instrumento utilizado nos programas 

sociais que necessitam estar em outros órgãos.

• Termo de Referência/Projeto Básico –  Instrumento utilizado para a 

contratação de bens e serviços segundo a lei de licitações e contratos, 

8.666 /93, onde produzirá um edital para contratação de serviço e pode 

gerar ou não outro documento considerado o Termo Aditivo.

• Este ato complementa e faz modificações em Contratos ou em 

Convênios, no quesito finanças, ou seja, podendo regular pagamentos.

Em um termo de referência ou Projeto Básico utilizado para realizar as 

compras dos órgãos públicos e em seu desenvolvimento, 

necessariamente, deve existir um norte do que se quer pergunta-se ao 

documento:  Este documento necessita de muita atenção, pois este 

documento não deve ser construído por uma só pessoa deve 

necessariamente haver um conjunto de pessoas para verificar todas as 

partes e para cada projeto básico ou termo deve haver uma nova equipe.

a) O que eu quero?

Esta é a pergunta que gera o meu objetivo dentro da administração pública;

b) Para que quero e o que me ampara para poder querer?

Esta é a pergunta que vai gerar a minha justificativa;

c) De que jeito é o objeto que eu quero?

Esta é a descrição do objeto;

 ◦ Esta questão está dentro da descrição do objeto.

Este objeto é um todo ou uma parte ou tem várias partes para montar um todo?

Esta é a pergunta que vai gerar como este objeto deve ser usado na 

administração, será picado ou inteiro, será o ano todo o mês todo, a semana 

toda, será de uma só vez. Estas perguntas devem ser respondidas para que não 

haja dúvidas na distribuição do que se quer.

d) Como isto que eu quero deverá ser entregue?

Prazo, local, dia, hora.

e) Alguém tem obrigação de quê?

Respeitar as leis trabalhistas e obriga as partes a respeitar as obrigações da contratada e 

contratante.
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f) Tem alguém que fiscaliza o recebimento esta pessoa tem telefone tem 

alguém que pode receber é a administração ou o administrado ou eu que fiz 

o projeto?

Esta pergunta deve ser respondida e a pessoa que for incumbido de executar deve ser 

publicada de forma que a administração o reconheça como tal.

g) E se as partes não cumprirem com os itens anteriores?

Esta pergunta deverá gerar as sanções previstas em lei, multa, prisão, cerceamento de 

atividades fiscais, enfim o que a lei prever como punição para as partes.

h) Quem vai pagar isso?

Esta pergunta deve apontar de onde vem a verba a ser utilizada.

i) Tem mais alguma pergunta que não foram respondidas anteriormente

Esta deve gerir as disposições gerais as que não são previstas em lei, mas devem estar 

presentes na realização das atividades das perguntas anteriores.

Para que não haja nenhuma pergunta a ser questionada devemos passar o documento à 

outra pessoa para avaliação e entendimento, esta pessoa não precisa questionar a estética do 

documento, deve preocupar-se somente se não gerou dúvidas, pois se tiver gerado dúvida 

deverá ser apontada qual dúvida e acrescentar um tópico referente àquela dúvida.

Depois de construído toda esta documentação e foram gerados outros documentos de 

autorização de finanças deverão solicitar o Termo Aditivo.

• Requisição de Material –  RM –  É o documento que não precisa 

necessariamente passar pelo projeto básico ou termo de referencia, este 

documento é um solicitador de material de expediente que é pedido a uma 

central de armazenamento conhecido como almoxarifado geral,  estoque, 

logística e outros.

Em súmula este ato negocial considerado TRPB se resume em:

− Necessidade;

− Definição do objeto;

− Justificativa;

− Especificação do objeto;

− Responsabilidade das partes;

− Estimativa de custos; (pesquisa de mercado ou mercadológica)
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− Cronograma físico-financeiro;

− Condições de recebimento;

− Critérios de escolha de proposta;

− Definição da empreitada;

− Prazo de execução;

− Procedimento de gerenciamento e fiscalização.

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Art.º  2º  Parágrafo  único.  Para  os  fins  desta  Lei,  considera-se  contrato  todo  e 
qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, 
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Capítulo III, Dos contratos artigo 54.

Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Os contratos  devem estabelecer  com clareza  e  precisão  as  condições  para  sua 

execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem 

atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta.

De acordo com a lei de licitações e contratos esta dividido em cinco seções:

I – Definições preliminares;

II – Da formalização dos contratos;

III – Da alteração dos contratos;

IV – Da execução dos contratos;

V – Da inexecução e da rescisão dos contratos.
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PREMISSAS PARA ENTENDIMENTO GERAL

Com a intenção de não ferir ao artigo 37 inciso 21 da CF/88 que aduz:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras 
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade  de condições  a  todos os  concorrentes,  com cláusulas  que  estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei,  o  qual  somente  permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

1º) Prestação e Contraprestação é uma harmonia contratual entre administração 

pública e fornecedor. Tem a função de exercer um equilíbrio financeiro do contrato, pois caso 

haja alguma alteração no valor contratado deve-se equilibrar tanto um como o outro para que 

mantenha as condições efetivas do inciso XXI da CF/88.

2º) Contrato termos de licitação (Termo de Referência/Projeto Básico + Minuta + 

proposta vencedora) de acordo com o artigo 55 inciso XI da lei 8.666/93 prevê que no edital 

deve  estar  vinculado  todos  os  documentos  que  promoveram  as  atividades  jurídicos 

administrativas que motivaram a compra e/ou licitação.

3º) Supremacia do interesse público frente ao particular:

Na defesa do interesse da coletividade a administração pública tem prerrogativas 

como clausulas exorbitantes: alterar ou rescindir unilateralmente o contrato, aplicar sanções, 

fiscalizar,  ocupar  provisoriamente bens móveis,  imóveis,  pessoal e serviços vinculados ao 

objeto do contrato. Estas prerrogativas colocam a Administração Pública em posição superior 

diante de qualquer particular contratados.

REGÊNCIA DOS CONTRATOS

Formalização – A administração pública deve seguir o que a lei prevê para sua 

atuação, tendo a obrigação de realizar todos os seus atos de forma escrita e formal.

Em casos  excepcionais ele  poderá ser  verbal  em caso de adiantamento,  sendo 

muito perigoso tal situação devido às sanções previstas em lei para o administrado ou gestor, 

devendo obedecer aos critérios do artigo 60 da lei ou aos do artigo 55.

Devendo  obedecer  coerentemente  as  sequencias  de  arquivos  para  posteriores 

consultas, sua previsão esta nos artigos 55, 61, 62 e 63 da lei 8.666/93.

Clausulas necessárias – Estão previstas no artigo 55 incisos I ao XIII devendo 
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seguir exatamente as todas as ações previstas em edital e/ou o que a lei prevê.

Não esquecendo da minuta, que deve fazer parte do edital, previsto no artigo 40, 

parágrafo 2º, inciso III.

Garantias – com previsão no artigo 56, parágrafo 1º da lei,  ela aduz situações 

inclusive de depositário, como é o fato da contratante já possuir bens e contratar terceiro para 

prestação de serviço, contudo com os bens da administração. A contratada deverá depositar 

valor caução previamente como garantia dos bens para prestação do serviço e utilização dos 

bens materiais disponibilizados. Outras modalidades têm previsão no parágrafo 5º do artigo 

56 da mesma lei.

Subcontratação – Artigo 72 da lei: O contratado, na execução do contrato, sem 

prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço 

ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.

Prazo contratual – O artigo 57 reza as informações sobre o prazo que deve ter data 

limite, sendo proibida a prática do prazo indeterminado. Certamente existem as regras, que já 

vimos, e as exceções.

Exceções:

• Caso  previsto  no  ato  convocatório  poderão  ser  prorrogados  e/ou 

contemplados no plano plurianual;

• Com um limite de até sessenta meses a prestação de serviços executados 

de forma contínua poderão ter sua duração prorrogadas por iguais períodos 

com a intenção de obter melhores preços e vantagens para administração;

• Aluguel  de  equipamentos  à  utilização  de  programas  de  informática, 

podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da 

vigência do contrato.

• Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato.

• Na  hipótese  de  serviços  executados  de  forma  contínua  é  necessário 

comprovar  a  vantajosidade  da  prorrogação,  por  meio,  por  exemplo,  de 

pesquisa de mercado que comprove que os preços e as condições em vigor 

permanecem melhores do que os preços praticados pelo mercado.

• Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização 
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da  autoridade  superior,  o  prazo  dos  contratos  continuados  poderá  ser 

prorrogado em até doze meses.

Alterações no contrato – o artigo 65 da lei faz alusão as alterações dos contratos e 

sua mutabilidade.

A administração pública pode de forma unilateral propor alteração contratual para 

atender a coletividade sendo obrigada a proceder no equilíbrio financeiro de até 25% (vinte e 

cinco porcento).

As alterações por acordo entre as partes:

• quando conveniente a substituição da garantia de execução;

• a necessidade de modificação do regime de execução da obra, serviço, ou 

fornecimento;

• a  modificação  da  forma  de  pagamento  provocada  por  imposição  de 

circunstâncias  supervenientes,  sem  antecipação  de  pagamento,  sendo 

exigido  a  contra  apresentação  da  prestação  de  serviço  e  respeito  a 

atualização dos valores pré-fixados inicialmente;

• para reestabilização entre as partes, para que haja o equilíbrio financeiro, 

não esquecendo de fazer previsão, inclusive, da garantia, podendo ser:

• Alteração unilateral;

• Alteração consensual;

• Quantitativa;

• Qualitativa.

• Teoria  da  imprevisão  –  que  esta  incluída  dentro  das 

previsões  de  alteração  de  contrato  previsto  dentro  do 

artigo 65 da lei, onde o gestor deve, cuidadosamente e 

sistematicamente,  justificar  as  alterações  que  forem 

propostas em uma alteração contratual, temos:

a) Fatos  imprevisíveis  ou  previsíveis,  porém  com 

consequências incalculáveis;

b) Estranho a vontade das partes;

c) Inevitáveis;

d) Causadores de desiquilíbrio muito grande no contrato.
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• Outras hipóteses de alteração consensual entre as partes:

a) Fato partícipe: aumento de impostos atingem de forma 

indireta o contrato ou a prestação de serviço;

b) Fato  da  administração:  ações  particulares  da 

administração;

c) Caso  fortuito:  evento  natural  da  natureza  ou  efeitos 

climáticos;

d) Força  maior:  eventos  naturais  sociais,  greves, 

manifestos,  desvalorização  eminente  de  produtos 

importados e outros;

As alterações por caso fortuito e/ou força maior devem obedecer o aluz a norma 

no artigo 65, inciso II, alínea d.

Recomposição do equilíbrio financeiro do contrato:

• Reajuste – critério pré-fixados com ocorrência após um ano;

• Revisão  –  teoria  da  imprevisão,  fato  príncipe  e  da  administração,  caso 

fortuito e força maior, podendo ocorrer em qualquer tempo;

• Repactuação:  serviços  continuados,  análise  por  meio  de  planilhas 

analíticas de preços, ocorrências após um ano.

Rescisão  –  artigo  77  a  80  da  Lei  8.666/93  a  inexecução  total  ou  parcial  do 

contrato pode acarretar a sua rescisão, com as consequências estabelecidas no próprio contrato 

e previstas em lei ou regulamento, sendo:

• O contratado é obrigado a corrigir,  reparar, remover, restituir, substituir, 

artigo 69;

• Responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  administração  ou  a 

terceiros; artigo 70

• Responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais, 

comerciais, artigo 71;

• O artigo  71  e  seus  parágrafos  responsabilizam a  administração pública 

solidariamente pelos encargos previdenciários e resultantes da execução 

do contrato.

A execução, recebimento, fiscalização e responsabilidade – estas funções devem 
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ser pautadas de acordo com o artigo 67 da lei, onde o fiscal ou gerente de projeto, deve ser 

nomeado  para  tal  e  acompanhar  todos  os  procedimentos  de  garantia,  fiscalização, 

recebimento, acompanhamento e mais que o processo ou produto requeira para uma melhor 

otimização  tanto  da  contratada  como  da  contratante,  e,  respeitando  o  produto  e  suas 

diversidades. Já o artigo 68 prevê a atuação do preposto da contratada.

As previsões  de  recebimento estão estabelecidas  no artigo 73 e  74 da norma, 

sendo:

− Recebimento  provisório:  estão  dispensados  gêneros  perecíveis  e  alimentação 

preparada,  serviços profissionais e obras e serviços de valor previsto no artigo 23, 

inciso  II,  alínea  a,  desde  que  não  sejam  acompanhados  de  equipamentos  que 

necessitem de verificação e/ou verificação de funcionamento.

− Recebimento definitivo: obras e serviços como prevê o artigo 69, compras e locação 

de equipamentos, após verificado, quantidade, qualidade e sua aceitação.

Sanções administrativas e penais:

Quanto  ao  agente  –  por  força  de  atribuições  formalmente  estatuídas,  tem 

particulares deveres que, se não cumpridos, poderão resultar em responsabilização civil, penal 

e administrativa. A Lei 8.112/1990, em seu artigo 127, prevê as penalidades disciplinares a 

serem aplicadas aos servidores pelo exercício irregular de atribuições a eles afetas, que são:

a) advertência;

b) suspensão;

c) demissão;

d) cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

e) destituição de cargo em comissão;

f) destituição de função comissionada.

Na aplicação dessas penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da 

infração cometida, bem como os danos que dela provierem para o serviço público. As sanções 

administrativas poderão cumular-se com as sanções civis e penais, sendo independentes entre 

si. De acordo com o artigo 122 da Lei 8.112/1990, a responsabilidade civil decorre de ato 

omisso ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

Quanto ao contrato – devem respeitar as sanções previstas no artigo 87 da lei, que 

são previamente estipuladas no contrato ou no edital, caso não sejam cumpridas as exigências 

da prestação de serviço ou entrega de material. O atraso injustificado com previsão no artigo 
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86 da norma. A seção III trata dos crimes e das penas a serem imputadas ao contratado caso 

descumpra os requisitos exigidos no contrato.

As sanções administrativas, penais e cíveis, podem ser aplicadas isoladamente ou 

cumulativamente, sendo independentes entre si.

DICAS DE GESTÃO E ORIENTAÇÃO DE GERÊNCIA

Como sabemos é mister para o gestor conhecer a lei e as normas que regem a 

administração  pública,  onde  a  forma  mais  comum  é  formalidade  ou  forma  escrita,  as 

orientações devem ser claras e simples para entendimento geral e de todos, respeitando as 

normas de escritas vigentes.

Orientar-se  pautado  na  legalidade,  impessoalidade,  publicidade,  eficiência, 

moralidade para poder gerir seus contratos.

Não esquecendo de,  principalmente,  conhecer  a  norma sobre terceirização dos 

serviços públicos que são palco de diversas controvérsias e atuações de funcionários públicos.

DECRETO 2.271/97 CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

PONTOS  IMPORTANTES  A SEREM  OBSERVADOS  PARA A  CONTRATAÇÃO  DE 

SERVIÇOS

Os critérios para a contratação de serviços encontram-se definidos no Decreto nº 

2.271/97, na Instrução Normativa/MARE no 18/1997 e na Instrução Normativa MPOG/SLTI 

nº 02/2008.

O Decreto no 2.271/97 estabelece que:

As  atividades  de  conservação,  limpeza,  segurança,  vigilância,  transportes, 

informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, 

equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 

É vedada a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de força de 

trabalho e qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias 

funcionais abrangidas pelo plano de cargos da entidade, salvo expressa disposição legal em 

contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 
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geral de pessoal (§ 2º, do art. 1º);

Instruções  Normativas  –  A contratação  de  prestação  de  serviços  será  sempre 

precedida  da  apresentação  do  Projeto  Básico  ou  Termo  de  Referência,  que  deverá  ser 

preferencialmente  elaborado  por  técnico  com  qualificação  profissional  pertinente  às 

especificidades do serviço a ser contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser justificado e 

aprovado pela autoridade competente.

A instrução normativa nº 2 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – 

MPOG trás em seu bojo todas as orientações para o gerente de projetos ou responsável para 

acompanhar as fases e execução do projeto.

Instrução normativa – IN, MPOG/STLI nº 02 de 30 de abril de 2008, retificada 

pelo Diário Oficial da União – DOU de 23/05/2008, Alterada pela IN, MP nº3 de 15/10/2009, 

Alterada pela IN, MP nº4 de 11/10/2009, Alterada pela IN, MP nº5 de 18/12/2009 e Alterada 

pela Portaria MP nº7 de 09/03/2011.
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CAPÍTULO IV

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A  educação  inclusiva  constitui  um  paradigma  educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores indissociáveis e avança em relação a ideia a de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção de exclusão dentro e fora da 
escola. 2

Na sala de aula a explanação em relação ao conteúdo, sobre a inclusão escolar, 

proposta pelo decreto número 7.611 de 17 de novembro de 2011, que faz previsão sobre a 

inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais.

No contexto de sala de aula a reflexão foi positiva em ter a consciência sobre as 

pessoas que portam necessidades especiais e a necessidade de nós outros perceber o que eles 

são, o que precisam, o que sentem e o que querem.

O professor ao apontar  seu ponto de vista  e  a  divisão em grupos com quatro 

temas:

a) A identidade dos outros – um objetivo vazio;

b) A construção social do fracasso escolar;

c) Educação inclusiva: para todos ou para cada um?;

d) Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011.

Cada grupo explanou de acordo com os temas propostos para os caminhos do 

porta-fólio foram indicados uma reflexão sobre as seguintes questões:

1. O que é educação inclusiva?

2.  Quais  as  dificuldades  de  se  fazer  educação  inclusiva  numa  sociedade 

excludente?

3. O conceito de inclusão tem força suficiente para provocar uma mudança nos 

procedimentos e valores excludentes da sociedade em geral? Em que aspectos?

Ele  postula  questões  provocativas  em  relação  aos  outros  autores  dos  textos 

propostos, contudo não existe a necessidade de apontá-los diretamente, ao qual era uma de 

suas intenções, mas ao desenvolver o texto, obrigatoriamente, serão apontados as afirmações 

dos autores, dúvidas, anseios e apontamentos científicos apurados, sendo as questões:

2 MEC/SEESP  Política  Nacional  de  Educação Especial  na  Perspectiva  da  Educação Inclusiva  Documento  elaborado pelo Grupo de 
Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007.
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1. Quais os argumentos do autor ou autora?

2. O que o texto faz questionar a respeito da inclusão?

3. Como você critica os principais argumentos do autor?

HISTORIOGRAFIA LEGISLACIONAL

A jornada deste nome vem atuando desde 1940 onde o Código Penal brasileiro já 

fazia previsão e proteção a pessoa com deficiência, contudo esta previsão se desenvolve até 

1965 protegendo-a de ser excluída.

Já Constituição Federal de 1988 – CF/88 já trouxe a baila diversos dispositivos 

protetivos a este público. Contudo, mesmo protegidos, continuavam desassistidos, vindo a 

tornarem-se excluídos definitivamente.

A nova discussão toma outro viés de 1982 a 1985 momento que começam a ter 

direitos mais próximos de sua realidade limitadora, onde foram garantidos aposentadorias e 

outros benefícios que garantiam a subsistência deles.

Em  1985  foi  um  avanço  na  promulgação  da  Lei  7.405  de  12/11/1985  que 

estabeleceu  o  acesso  aos  estabelecimentos  a  estas  pessoas,  onde  obriga  os  comércios  a 

produzirem tipos de acesso a estas pessoas. Tornando real uma vitória a estas pessoas.

Em 1989 foi o marco onde realmente começa a grande luta para transformar em 

realidade a existência destas pessoas em nossa sociedade fazendo cumprir uma das principais 

normas estabelecidas em nossa CF/88: “Tratar diferente os desiguais para que todos tornem-

se iguais.”

CONCEITO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Para o dicionário Aurélio incluir é o mesmo que compreender, que por sua vez 

quer dizer entender, alcançar com a inteligência.

Para a professora Maria Teresa da Universidade Estadual de Campinas,  define 

inclusão  como:  “É  a  nossa  capacidade  de  entender  e  reconhecer  o  outro  e,  assim,  ter  o  

privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva  

acolhe todas as pessoas, sem exceção.” (apud MACÊDO s.d)

É muito difícil  delimitar um conceito sobre a inclusão,  pois se pensarmos em 

educação temos várias situações que dependem de inclusão.
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Nas falas de Janaína estudante de pedagogia afirma:

Falar  de  inclusão,  em  nossa  sociedade,  é  um  desafio.  Porque 
simplesmente, esta dita sociedade possui barreiras para separar as escolas regulares 
dos alunos com necessidades especiais. A primeira, e mais difícil, é o preconceito. A 
segunda é a estrutura física, que embora não seja tão difícil de ser superada, o poder  
público não tem disponibilizado verbas suficientes para que estas barreiras sejam 
superadas.  Outra  barreira  é  a  falta  de  conhecimento  a  respeito  dos  direitos  dos 
deficientes por parte dos seus familiares. Como lutar por direitos se não se sabe nem 
mesmo que eles existem.3

E um dos maiores problemas em fazer cumprir este requisito é fazer com que nós 

outros entendamos que as pessoas com deficiências existem.

OS OUTROS E ESTRANHOS

Ao refletirmos sobre estes outros e quem os são verificaremos que são diversos, 

pois ninguém veste a pele do outro ou vive a vida que o outro tem. Em um ditado popular: “A 

vida do vizinho é sempre melhor que a minha” com este dito podemos ver a sociedade e suas 

diferenças.

O universo dos diferentes, aponto neste momento aqueles considerados anomalias 

do tipo: homossexuais, lésbicas, transformistas, negros, índios e os portadores de deficiências, 

todos esses são considerados os outros.

Ainda mais  podemos ampliar  esta  situação do outro,  considerando-o  como:  o 

neguinho ali,  o  japonesinho,  o  da mãozinha quebrada,  aquele mudinho,  o  aleijadinho ali,  

aquele  lá  o  gayzinho,  às  lésbicas  ali  ó. Em uma espécie  de  inclusão  que  exclui,  pois  a 

diferença entre nós e os outros, acentua-se a ponto de reforçar a diferença existente entre um e 

outro.

Uma das premissas para a inclusão é a convivência entre eles ou nós, onde as 

políticas afirmativas tendem a promover um caos social, porém os burburinhos que surgirem 

são necessários, tanto contrários como a favor eles consolidarão às diferenças promovendo 

uma espécie de igualdade entre gêneros e diferentes tornado-os semelhantes perante o local 

onde estão inseridos.

3 MACÊDO. Janaína  Amanda  Soral,  Inclusão:  A escola  esta  preparada  para  ela?http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/inclusao-
escola-esta-preparada-para-ela.htm acessado em 08/10/2013.
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INCUSÃO VERSUS EDUCAÇÃO

A educação é uma atividade social onde aprendente versus aprendizagem podem 

mudar  o  sujeito  e  dar-lhe  uma nova aparência.  Não  podemos  deixar  de  notar  que  é  um 

exercício da cidadania, o ensinamento.

Nestes  últimos  anos,  com  o  avanço  do  conhecimento,  poderemos  ter  uma 

sociedade mais justa e mais conhecedora do caminho que trilham.

O desenvolver da cidadania pode também incluir os diferentes ou os outros, i.e., é 

um privilégio para nós conviver com os deficientes, pois com isso, podemos aprender a viver 

com pessoas que são diferentes de nós4.

Não sendo somente os deficientes envolvidos neste rol, temos outras espécies que 

convivem e podem conviver no mesmo ambiente, haverá divergências, sim é claro, contudo 

serão dirimidas devido às convivências entregêneros-raças e entre-gêneros-deficiência, neste 

emaranhado de convivência as sociedades desenvolvem-se respeitando estes daqueles sem 

distinção.

Sabemos que a escola como ambiente fechado para aprendizagem técnica formal, 

já foi palco de exclusão social de preconceito de raça e depois preconceito de classe, os não 

assistidos,  que  eram invisíveis,  existiam,  porém invisíveis,  os  portadores  de  deficiências, 

viviam a margem do ensino, tanto por legislação promíscua por separação de classe, como por 

separação de raça.

Os gêneros, a um tempo atrás, separavam-se em escolas de internatos masculinos 

e femininos, contudo os portadores de deficiência não eram incluídos, caindo sempre em uma 

ignorância ou exclusão por força ou simplesmente não tinham acesso.

A nova norma aponta para uma nova visão educacional onde, em tese, existe uma 

harmonia entre ensinante e o aprendente, aprendente e aprendente, ensino e aprendente. Essa 

harmonia imaginária que a norma orienta que exista ou possa existir é tão distante que chega 

ao ponto de confundir os pais. Para a instituição (escola) é uma realidade e para a fora da 

escola a realidade é outra, obscura e às vezes cruéis.

No interior da escola verificamos uma dificuldade entre professores e alunos, pois 

fica pendente a atenção mais focada aos que possuem algum tipo de deficiência, misturado ao 

número de alunos de uma classe, fica desaparecido ou esquecido, sobrecarregando o professor 

4 MACÊDO. Janaína  Amanda  Soral,  Inclusão:  A escola  esta  preparada  para  ela?http://meuartigo.brasilescola.com/educacao/inclusao-
escola-esta-preparada-para-ela.htm acessado em 08/10/2013.
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entre atenção ao portador da deficiência vesus conteúdo escolar e o restante das turmas que 

possui.

Já fora da escola realidade entre instituição e pais, caso não haja uma boa política 

entre  escola e  pais,  o excesso de convivência entre  os diferentes  pode provocar  um mau 

entendimento  entre  pais-alunos-colegas-insituição  promovendo  duas  ações,  primeiro  um 

afastamento do aluno e depois uma mudança de ambiente entre pai-aluno que sente que o 

filho esta ou é excluído pelos grupos que convive, mesmo que seja harmoniosa a convivência 

entre alunos e os outros.

Atualmente os portadores de deficiências visíveis e as invisíveis sofreram e ainda 

sofrem,  mesmo  com  o  advento  das  normas,  continua-se  a  exclusão  promovendo 

verdadeiramente uma colocação a margem social.

O “mudinho” (forma pejorativa de apontar o portador de deficiência) fica sem 

estudar devido, não somente a ignorância dos pais, como também a ignorância dos pares, 

devido à falta de ensinamento de comunicação social de porte.

A sociabilização faz parte do homem, contudo, caso esta comunicação não exista, 

pode promover a busca de outros grupos de convivência, onde os diferentes procuram seus 

iguais,  podemos  dizer  que  é  este  momento  que  o  jovem  excluído,  mesmo  que  tenha 

deficiência visível ou não, podem se tornar alvos fáceis para criminalidade/nosos.

Esta situação chega ao ponto de promover uma igualdade histórica que vai e vem 

o tempo todo no movimento de nossa sociedade:

(...)  os  sujeitos  vitimizados  continuam  a  ser  os  mesmos:  negros, 
índios, migrantes, moradores da periferia, pessoas com mais idade. Em uma palavra: 
os  que  são  vítimas  de  uma  renitente  e  injusta  distribuição  da  renda.  Daí  que 
situações de desigualdade, de disparidade e de discriminação produzidas de fora da 
escola acabam por reforçar situações de precariedade no interior dela.5

Que segundo este mesmo autor, a exclusão de classe é uma das premissas que 

emperra a eficiência de aplicação da tão sonhada inclusão.

Esta tal inclusão se coloca de forma tão concludente que não se consegue ao certo 

saber se inclui de acordo com o conteúdo e forma de aprender ou esta ligada a forma de 

conviver.

Estes paradigmas são levantados:

Em  sua  grande  maioria,  os  estudos  sobre  os  distúrbios  de 
aprendizagem  tomam  por  balizamento  o  pressuposto  de  que  existem  conteúdos 

5 CURY. Carlos Roberto Jamil,  A educação  escolar,  a  exclusão  e  seus  destinatários.  Educação em Revista. Educ. Rev. n.º 48 
Belo Horizonte Dec. 2008. ARTIGO. ISSN 0102-4698 PUCMINAS. Professor Adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais – PUCMINAS. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-46982008000200010>
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escolares  que  devem  ser  ensinados  e  aprendidos,  assim  como  o  de  que  tais 
conteúdos são: a matéria e a finalidade da educação formal. Nessa perspectiva, é 
possível levantar polêmica, indagando-se: qual a medida de aprendizagem que se 
pode considerar como satisfatória para não se identificar uma situação de fracasso 
escolar? Que quantidade  de conteúdo programático um aluno deve  ser  capaz de 
expressar  nos instrumentos de avaliação para não ser  considerado um sujeito do 
fracasso escolar? Um aluno que na sua trajetória escolar tenha tirado notas cinco ou 
seis em todas as disciplinas é um sujeito do fracasso escolar? E o que dizer de outro 
que sempre tirou 10 nas avaliações de Língua Portuguesa e 2 nas de Matemática, 
tendo obtido média 6 quando se calcula a média das duas disciplinas? 

Para nós, da educação, o fracasso escolar definitivamente não se situa 
na ordem da aprendizagem de conteúdos programáticos por eles mesmos, embora 
esta  concorra  para  sua  constatação  sob  certas  circunstâncias.  Nas  reuniões  de 
conselho  de  classe,  a  conduta  socioafetiva  do  aluno  concorre,  muitas  vezes,  de 
forma  mais  preponderante  para  a  constatação  de  fracasso  escolar,  do  que  o 
desempenho nas provas. Um aluno do tipo citado, com 10 em Língua Portuguesa e 2 
em Matemática, poderá certamente ser isento do rótulo de fracassado escolar caso 
seja  reconhecido  como  uma  pessoa  que  apresente  traços  de  socialização  que 
atendam às expectativas de civilidade escolar,  ao passo que outro,  com idênticas 
notas, poderá ser rotulado como fracassado, caso sua conduta social não atenda a 
essas expectativas. Para este, evocam-se como causas do fracasso os distúrbios de 
comportamento, a versão socioafetiva dos distúrbios de aprendizagem.

Este excluído pode ser aquele que sofre, tanto de exclusão de classe, como de 

exclusão  por  portar  uma  espécie  de  deficiência,  seja  de  aprendizagem,  aprendizagem  + 

deficiência visível ou invisível, geralmente tratado como o diferente ou o outro.

Sendo neste ponto a grande dificuldade entre pais-aluno-instituição, instituição-

professor-aluno-pais,  aluno-instituição-professor-aluno  e  por  último  aluno-aluno,  momento 

inclusivo ou exclusivo determinante.

EXPOSIÇAO LIVRE CONCLUSIVA

Nestes aspectos ora apresentados temos diversos casos que podem ser citados, 

tanto como a agressividade dos autores em relação a ensino aprendizagem, a rotulação de 

sujeitos e suas dificuldades.

Verificamos  nos  textos  apontados  que  a  maioria  dos  professores  pode  estar 

despreparados  para  o  rompimento  da  barreira  preconceituosa  que  carregamos  em  nossas 

vidas,  pois não devemos esquecer que nós fomos forjados em escolas  excludentes e hoje 

tentamos  incluir  coisas  que  não  conhecemos  e  (re)lutamos  para  não  incluir  e 

preferencialmente segregar.

São visíveis os resultados da inclusão, pois verificamos um rendimento melhor no 

aprendente, mesmo o deficiente, que se sente na obrigação de alcançar a igualdade entre seus 

pares.
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A deficiência superável maior, que é a convivência e convencimento dos pais que 

acreditam em suas  ações  protetivas  ao  extremo,  não  sabendo que  excluem e  destroem o 

desenvolvimento do sujeito, ora em evidência.

A reluta de alguns docentes em aprender a aprender esta junto com o outro ou 

vivendo  a  dificuldade  dele,  onde  um  precisa  do  outro,  mesmo  que  o  primeiro  esteja 

desmotivado/indignado com a carga que transporta, contudo o outro deve ser assistido mesmo 

diante da falha administrativa visível dentro de nossa legislação emperrativa.

Os autores, ora apontados em nosso curso, tem suas razões em criticar e apontar, 

mesmo  com  ponderações  questionáveis,  algumas  com  cunho  bem  real  e  outras  com 

apontamentos superficiais, não sabendo dizer se por falta de pesquisa ou por não interesse do 

autor em buscar as fontes.

A relação entre, nós e os outros, forçosamente fará que o sujeito vista a pele do 

outro para que viva e saiba qual sua dificuldade e ele a minha para que juntos possamos 

construir uma sociedade mais amena em relação às dificuldades que o outro carrega.

Como na  linguagem de  sinais  que  necessariamente  deveria  estar  em todos  os 

campos escolares, porém é uma realidade ainda equidistante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade  de  considerar  a  gestão  importante  necessitamos  de  uma  maior 

atenção em relação à abordagem a GESTÃO, não somente a pública, mas gestão de forma 

geral podendo se afunilar em relação às normas técnicas que a lei 8.666 prevê.

Nas apostilas foram apontados erros visíveis na primeira apostila em relação aos 

princípios do artigo 37 CF/88 carece de maiores fontes para uma melhor análise observando 

que a questão em relação à falta da forma burocrática administrativa que é utilizado em nossa 

administração pública atualmente.

A excelência do ensino que transforma a escola e não a facilidade do acesso, pois 

o  preço  da  escola  é  acessível,  facilidade  excelente,  tipicidade  modular  de  bom tamanho, 

porém deixou a desejar na constituição do conteúdo, poderia ser mais profundo.

A apostila de Metodologia da pesquisa cientifica é bastante completa e permeia 

sobre as orientações da professora que explicou a matéria de forma sucinta e clara.
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