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Conceito de Controle da Administração Pública 

Fundamentos do controle da Administração: 

• O exercício da função administrativa deve estar pautada nos 
princípios, na Constituição e nas leis (juridicidade). 

• O administrador não pode se afastar daquilo que foi 
determinado pela função de Governo (Direito Constitucional). 

• O administrador deve “prestar contas” de sua atividade. 

• Os gastos da administração devem observar critérios de 
economicidade e eficiência. 

• Mecanismos de freios e contrapesos. 



Conceito de Controle da Administração Pública 

Fundamentos do controle da Administração: 

• Princípio democrático: pode ser dividido no binômio 
legitimidade/substância e legitimação/procedimento. 

• “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. 



Conceito de Controle da Administração Pública 

Exemplos de conceitos doutrinários: 

 

• “É a faculdade de vigilância, orientação e correção que um 
Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta 
funcional de outro”. (Helly Lopes Meirelles). 

 

• “É o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos 
para a fiscalização e revisão de toda atividade 
administrativa.“ (Fernanda Marinella). 
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 ACCOUNTABILITY: “É o mesmo que responsabilização ou 
responsabilidade em prestar contas”. “Representa o 
compromisso ‘ético e legal’ de responder por uma 
responsabilidade delegada”. 

 COMPLIANCE: “Conjunto de medidas atreladas à ética e à 
integridade cujo escopo é promover a conformidade dos 
processos e atividades de uma organização às leis nacionais 
e internacionais, visando o bom andamento dos negócios, 
melhoria do ambiente corporativo e boa reputação da 
organização.” 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



Classificação do controle da Administração Pública 

Quanto ao momento do controle: 

• Preventivo ou prévio: se dá antes da formação do ato, 
podendo funcionar como requisito de sua validade. 

• Concomitante: ocorre durante a realização do ato 
administrativo. 

• Posterior: em por objeto atos administrativos já concretizados. 
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Quanto ao objeto controlado: 

• Controle de legalidade: recai sobre aspectos de validade do 
ato, sobre sua compatibilidade com as normas legais e 
constitucionais, inclusive os princípios (juridicidade). 

• Controle de mérito: recai sobre a eficiência, a 
economicidade, a conveniência e a oportunidade do ato. 
Muito cuidado: sob certo aspecto, eficiência e economicidade 
podem acabar desembocando em controle de juridicidade. 

 


