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Classificação do controle da Administração Pública 

Quanto ao alcance ou à amplitude: 

• Controle hierárquico: decorre do poder hierárquico da 
administração, permitindo o controle dos órgãos 
subordinados por seus superiores hierárquicos. 

• Controle finalístico: é o controle exercido, com base na lei, 
pelas pessoas políticas sobre os respectivos entes da 
administração indireta. 
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Quanto à origem: 

• Controle interno: ocorre dentro da estrutura do próprio 
poder controlado, fundado na hierarquia (CF/88, art. 74). 

• Controle externo: é realizado de acordo com mecanismos 
previstos na Constituição, por órgão que não integra o 
Poder controlado. Fala-se também em controle externo 
popular para designar os mecanismos que conferem à 
população meios diretos de verificação da regularidade dos 
atos administrativos. Ex.: pedido de informações; ação 
popular; mandado de segurança. 
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, 
de forma integrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos programas de governo e dos 
orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, 
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; 
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III - exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela 
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária [REGRA DO PEQUENO PRÍNCIPE]. 

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o “TCU”. 



Classificação do controle da Administração Pública 

STF, RE 865401, Tema 832 da Repercussão Geral: 

O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer 
plenamente seu direito fundamental de acesso a informações 
de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso 
XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito. 
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Quanto à função que o exerce, o controle pode ser: 

• Administrativo. 

• Judicial. 

• Legislativo. 


