


 

 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

O concurso do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE AM) é uma excelente oportunidade para todos aqueles 

que estudam para a Área de Controle. Nessa reta final, é importante refinar a sua preparação e intensificar 

os estudos das matérias mais relevantes do edital.  

Dentre as disciplinas mais importantes para o concurso do TCE AM, estão a Administração Financeira e 

Orçamentária, Auditoria Governamental e Controle Externo. Além disso, uma grande parte das questões 

de prova destas matérias exigem que o candidato domine o conteúdo inicial destes assuntos, que servirá de 

base para o entendimento dos demais tópicos.  

Pensando nisso, nossos professores Sérgio Mendes, de AFO, Guilherme Sant’Anna, de Auditoria 

Governamental, e Herbert Almeida, de Controle Externo, separaram tudo aquilo considerado como 

FUNDAMENTAL dentro dos tópicos basilares de suas disciplinas. A intenção é que, com este e-book, você se 

sinta preparado(a) para aprimorar o seu conhecimento nessas partes do edital e ganhe confiança para 

desbravar estas matérias.  

Trataremos sobre os instrumentos de planejamento e orçamento, a gestão de riscos e controles internos e 

sobre a definição e classificação do controle.   

Não vamos perder mais tempo... 

BONS ESTUDOS! 
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TOP 3 RETA FINAL – TCE AM (CONTEÚDOS BASILARES) 

1. Administração Financeira e Orçamentária (AFO) – Prof. Sérgio Mendes 

Neste e-book, estudaremos os instrumentos de planejamento e orçamento da Constituição Federal. O Plano 

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) são as leis que 

regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos federal, estaduais e municipais. No âmbito de 

cada ente, essas leis constituem etapas distintas, porém integradas, de forma que permitam um 

planejamento estrutural das ações governamentais. 

Na seção denominada “Dos Orçamentos” na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) vemos essa integração, 

por meio da definição dos instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA, os quais são de iniciativa do Poder 

Executivo. 

Segundo o art. 165 da CF/1988: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II –as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

A Constituição Federal de 1988 recuperou a figura do planejamento na Administração Pública brasileira, com 

a integração entre plano e orçamento por meio da criação do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. O PPA, assim como a LDO, é uma inovação da CF/1988. Antes do PPA e da CF/1988, existiam 

outros precários instrumentos de planejamento, como o Orçamento Plurianual de Investimentos (OPI), com 

três anos de duração, o qual não se confunde com o PPA, que possui quatro anos de duração.  

Observe o esquema a seguir: 

 

O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal que estabelece, de forma 

regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA possui 
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duração de quatro anos e nesse período serão elaboradas uma LDO e uma LOA a cada ano, de forma que 

sejam consoantes compatíveis e coerentes com o PPA a que se referem. 

A LDO surgiu almejando ser o elo entre o planejamento mais próximo do estratégico (PPA) e o planejamento 

operacional (LOA). Sua relevância reside no fato de ter conseguido diminuir a distância entre o plano e as 

LOAs, as quais dificilmente conseguiam incorporar as diretrizes dos planejamentos existentes antes da 

CF/1988. 

A LOA é um instrumento que expressa à alocação de recursos públicos, sendo operacionalizada por meio de 

diversas ações. É o orçamento propriamente dito. 

Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento 

comum1. Ou seja, devem ser analisados e votados pelo Poder Legislativo.  

(FGV – Especialista Legislativo – ALERJ – 2017) De acordo com as disposições constitucionais, compete aos 

entes públicos desenvolver um adequado processo de planejamento, que auxilie no cumprimento das suas 

competências institucionais. Uma das peculiaridades do processo de planejamento do setor público é que 

os instrumentos de planejamento são elaborados de forma independente.   

No âmbito de cada ente, essas leis constituem etapas distintas, porém integradas, de forma que permitam 

um planejamento estrutural das ações governamentais. 

Resposta: Errada 

1.1. Plano Plurianual na CF/1988 

Segundo o art. 165 da CF/1988: 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 

objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 

 

 
1 Art. 166, caput, da CF/1988. 
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O PPA deve ser elaborado de forma regionalizada. A regionalização corresponde ao conjunto de 

informações, no âmbito das metas do PPA, com vistas a compatibilizar os recursos públicos disponíveis com 

o atendimento de necessidades da sociedade no território nacional e a possibilitar a avaliação regional da 

execução do gasto público. Um grande desafio do planejamento é promover, de maneira integrada, 

oportunidades de investimentos que sejam definidas a partir das realidades regionais e locais, levando a um 

desenvolvimento mais equilibrado entre as diversas regiões do País. O desenvolvimento do Brasil tem sido 

territorialmente desigual. As diversas regiões brasileiras não possuem as mesmas condições para fazer frente 

às transformações socioeconômicas em curso, especialmente aquelas associadas ao processo de inserção do 

País na economia mundial. Tais mudanças são estruturais e demandam um amplo horizonte de tempo e 

perseverança para se concretizarem, motivo pelo qual devem ser tratadas na perspectiva do planejamento 

de longo prazo. O papel do Plano Plurianual nesse contexto é o de implementar o necessário elo entre o 

planejamento de longo prazo e os orçamentos anuais. O planejamento de longo prazo encontra, assim, nos 

sucessivos planos plurianuais (médio prazo), as condições para sua materialização. Com isso, o planejamento 

constitui-se em instrumento de coordenação e busca de sinergias entre as ações do Governo Federal e os 

demais entes federados e entre a esfera pública e a iniciativa privada. 

As diretrizes consistem na declaração ou conjunto de declarações que orientam os programas abrangidos 

no PPA, com fundamento nas demandas da população. São normas gerais, amplas, estratégicas, que 

mostram o caminho a ser seguido na gestão dos recursos pelos próximos quatros anos. 

Os objetivos representam o que será perseguido com maior ênfase pelo Governo Federal no período do 

Plano para que, em longo prazo, a visão estabelecida se concretize. O objetivo corresponde à declaração de 

resultado a ser alcançado que expressa, em seu conteúdo, o que deve ser feito para a transformação de 

determinada realidade. 

As metas apresentam a declaração de resultado a ser alcançado, de natureza quantitativa ou qualitativa, que 

contribui para o alcance do objetivo. 

As diretrizes, os objetivos e as metas são da administração pública federal, ou seja, aqueles referentes à 

gestão pública no âmbito do Governo Federal. O PPA federal não inclui diretrizes, objetivos e metas dos 

demais entes públicos, pois cada ente possui seu próprio PPA. 

As despesas de capital são aquelas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem 

de capital, como, por exemplo, a pavimentação de uma rodovia. O termo “e outras delas decorrentes” se 

relacionam às despesas correntes que esta mesma despesa de capital irá gerar após sua realização, mas 

ainda dentro do período de vigência do plano plurianual. Despesas correntes são as que não contribuem, 

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, como as despesas com pessoal, encargos 

sociais, custeio, manutenção etc. Neste mesmo exemplo, após a pavimentação da rodovia, ocorrerão 

diversos gastos com sua manutenção, ou seja, gastos decorrentes da despesa de capital pavimentação da 

rodovia. Assim, tanto a pavimentação da rodovia (despesa de capital) quanto o custeio com sua manutenção 

durante a vigência do Plano Plurianual (despesa corrente relacionada à de capital) deverão estar previstos 

no referido Plano. 
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O conceito de programas de duração continuada é o mais divergente na CF/1988 quando falamos de Plano 

Plurianual. Retirando-se os programas governamentais que tem prazo de conclusão, os quais são 

denominados de investimentos, qualquer outra ação poderia ser considerada de duração continuada. Na 

prática, há uma interpretação restritiva para que sejam consideradas apenas ações finalísticas, ou seja, para 

que o PPA não perca sua finalidade de instrumento de planejamento, não se obriga a presença de todos os 

programas de duração continuada, como aqueles relacionados às atividades-meio da Administração Pública. 

Quanto aos investimentos, determina o art. 167 da CF/1988: 

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 

sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de 

responsabilidade. 

 

 

Atenção: investimento, na linguagem do dia a dia, refere-se normalmente a uma aplicação ou 

aquisição que proporciona algum retorno financeiro. Exemplo: ações na bolsa de valores. Na 

linguagem orçamentária, portanto em todo o nosso conteúdo, é diferente: nos manuais de 

orçamento público, investimentos são despesas com softwares e com o planejamento e a 

execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização 

destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 

Exemplo: construção de um prédio público. 

Na esfera federal, os prazos para o ciclo orçamentário estão no Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) e estarão em vigor enquanto não for editada a lei complementar prevista na CF/1988, 

a qual deve versar sobre o tema. 

Segundo o ADCT, a vigência do PPA é de quatro anos, iniciando-se no segundo exercício financeiro do 

mandato do chefe do executivo e terminando no primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Ele 

deve ser encaminhado do Executivo ao Legislativo até quatro meses antes do encerramento do primeiro 

exercício, ou seja, até 31 de agosto. A devolução ao Executivo deve ser feita até o encerramento do segundo 

período da sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício em que foi encaminhado2. 

 
2 Art. 35, § 2º, I, do ADCT. 
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(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) De acordo com a Constituição da República, sob pena de crime de 

responsabilidade, nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser 

iniciado sem prévia inclusão nas diretrizes orçamentárias.  

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 

inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (art. 

167, § 1º, da CF/1988). 

Resposta: Errada 

1.2. Planos e Programas Nacionais, Regionais e Setoriais 

A Constituição Federal, em seu art. 165, determina que: 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. 

O PPA é adotado como referência para os demais planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

previstos na Constituição Federal. A regionalização prevista na CF/1988 considera, na formulação, na 

apresentação, na implantação e na avaliação do Plano Plurianual, as diferenças e desigualdades existentes 

no território brasileiro. 

 

O PPA não se confunde com o 

mandato do chefe do Executivo. 
O PPA é elaborado no primeiro ano de governo e entra em vigor no 

segundo ano. A partir daí, tem sua vigência até o final do primeiro ano 

do mandato seguinte. A ideia é manter a continuidade dos programas. 

Repare que um chefe do executivo (presidente, por exemplo) pode 

governar durante todo o seu primeiro PPA, desde que seja reeleito. 

Porém, como vimos, será o mesmo governante em mandatos diferentes. 

 

Tais planos e programas serão elaborados em consonância com o PPA. 
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1.3.  Lei de Diretrizes Orçamentárias na CF/1988 

Segundo o art. 165 da CF/1988: 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância 

com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, 

disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 

agências financeiras oficiais de fomento. 

 

 

Definição das metas e prioridades da Administração Pública Federal: as disposições que constarão da LOA 

devem ser comparadas com as metas e prioridades da Administração Pública. Assim, pode-se verificar se as 

metas e prioridades podem ser concretizadas a partir da alocação de recursos na LOA. 

Estabelecimento das diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória 

sustentável da dívida pública: trecho incorporado ao conceito de LDO pela Emenda Constitucional 

109/2021, o qual demonstra a preocupação com a política fiscal e o crescimento da dívida pública brasileira. 

Orientação à elaboração da lei orçamentária anual: reforça a ideia que a LDO é um plano prévio à LOA, 

assim como o PPA é um plano prévio à LDO. É o termo mais genérico, pois inclui também as metas e 

prioridades da Administração Pública, as alterações na legislação tributária e a política de aplicação das 

agências oficiais de fomento. 

Vamos agora destrinchar ainda mais: 
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Disposição sobre as alterações na legislação tributária: os tributos têm diversas funções. A mais conhecida 

é a função fiscal, aquela voltada para arrecadação. No entanto, outra importante função é a reguladora, em 

que o governo interfere diretamente na economia por meio dos tributos, incentivando ou desestimulando 

comportamentos para alcançar os objetivos do Estado. Assim, verifica-se a importância das alterações na 

legislação tributária e se justifica sua presença na LDO, pois permite a elaboração da LOA com as estimativas 

mais precisas dos recursos e, ainda, informa aos agentes econômicos as possíveis modificações, a fim de que 

não ocorram mudanças bruscas fora de suas expectativas. A CF/1988 determina que a lei de diretrizes 

orçamentárias considere as alterações na legislação tributária, mas a LDO não pode criar, aumentar, 

suprimir, diminuir ou autorizar tributos, o que deve ser feito por outras leis. Também não existe regra 

determinando que tais leis sejam aprovadas antes da LDO.  

Estabelecimento da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento: objetiva o controle 

dos gastos das agências que fomentam o desenvolvimento do País. Sua presença na LDO justifica-se pela 

repercussão econômica que ocasionam. Exemplos: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CAIXA), Banco da Amazônia (BASA), Agência de 

Fomento do Paraná (AFPR) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (AFEAM). 

A LDO é anual no sentido de que a cada ano teremos uma LDO (LDO-2020, LDO-2021, LDO-2022 etc). Todavia, 

a vigência (duração) da LDO extrapola o exercício financeiro, uma vez que ela é aprovada até o encerramento 

do primeiro período legislativo e orienta a elaboração da LOA no segundo semestre, bem como estabelece 

regras orçamentárias a serem executadas ao longo do exercício financeiro subsequente. Por exemplo, a LDO 

elaborada em 2020 terá vigência já em 2020 para que oriente a elaboração da LOA e também durante todo 

o ano de 2021, quando ocorrerá a execução orçamentária. 

O prazo para encaminhamento da LDO ao Legislativo é de oito meses e meio antes do encerramento do 

exercício financeiro (15 de abril) e a devolução ao Executivo deve ser realizada até o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa (17 de julho)3. A sessão legislativa não será interrompida sem a 

aprovação da LDO4. 

 

 

 
3 Art. 35, § 2º, II, do ADCT. 
4 Art. 57, § 2º, da CF/1988. 
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A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os 

meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e 

serviços à sociedade.5 Tal dispositivo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias6: 

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam 

metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura 

de créditos adicionais; 

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados; 

III - aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. 

Repare que há um dever de que se envide esforços para a execução das programações 

orçamentárias, mas devem ser seguidas as determinações da LDO, as quais considerarão 

dispositivos constitucionais e legais sobre metas fiscais e limite de despesas (como aqueles 

previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal). Ainda, não se aplica nos casos de 

impedimentos de ordem técnica devidamente justificados e se aplica exclusivamente às 

despesas primárias discricionárias. 

Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, 

para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a 

proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual 

para a continuidade daqueles em andamento7. 

O disposto acima aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social 

da União 8. 

As leis de que trata este artigo (PPA, LDO e LOA) devem observar, no que couber, os 

resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 

37 da CF/1988 (os órgãos e entidades da administração pública, individual ou 

conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação 

do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei).9 

Não se preocupe agora com as definições de cada termo apresentado. Teremos momentos 

adequados para as explicações. Por exemplo, nos próximos tópicos compreenderemos os 

orçamentos fiscal e da seguridade social. 

 
5 Art. 165, § 10, da CF/1988. 
6 Art. 165, § 11, da CF/1988. 
7 Art. 165, § 12, da CF/1988. 
8 Art. 165, § 13, da CF/1988. 
9 Art. 165, § 16, da CF/1988. 
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Além dos dispositivos referentes à lei de diretrizes orçamentárias previstos na CF/1988, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal aumentou o rol de funções da LDO. Entre elas, está a obrigação de que o anexo de 

metas fiscais e o anexo de riscos fiscais integrem a LDO. Outra obrigação, por exemplo, é que a LDO deve 

dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Tais dispositivos não serão vistos nesta aula, pois nesse 

momento o foco é a CF/1988. 

1.4.  Lei Orçamentária Anual na CF/1988 

1.4.1 - Entendendo o Conceito 

A Lei Orçamentária Anual é o instrumento pelo qual o Poder Público prevê a arrecadação de receitas e fixa 

a realização de despesas para o período de um ano. A LOA é o orçamento por excelência ou o orçamento 

propriamente dito. 

A LOA deve conter apenas matérias atinentes à previsão das receitas e à fixação das despesas, sendo 

liberadas, em caráter de exceção, as autorizações para créditos suplementares e operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita orçamentária.10 Trata-se do princípio orçamentário constitucional da 

exclusividade. 

A finalidade da LOA é a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no PPA. É o cumprimento ano a 

ano das etapas do PPA, em consonância com o que foi estabelecido na LDO. Portanto, orientada pelas 

diretrizes, objetivos e metas do PPA, compreende as ações a serem executadas, seguindo as metas e 

prioridades estabelecidas na LDO. 

Quanto aos prazos, a Lei Orçamentária Anual federal, conhecida ainda como Orçamento Geral da União (OGU), 

também segue o ADCT. O projeto da Lei Orçamentária anual deverá ser encaminhado ao Legislativo quatro 

meses antes do término do exercício financeiro (31 de agosto), e devolvido ao executivo até o encerramento 

da sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício de sua elaboração11. 

 

Ainda, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as 

receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia12. 

 
10 Art. 165, § 8º, da CF/1988 
11 Art. 35, § 2º, III, do ADCT. 
12 Art. 165, § 6º, da CF/1988 
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A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, 

com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento13.  

A LOA fixa a despesa para o exercício a que se refere, ou seja, trata-se de dotações 

determinadas. Por outro lado, a LOA poderá trazer a previsão de um planejamento para 

exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em 

andamento. Trata-se de uma previsão, isto é, algo estimado para os demais anos. 

A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, 

por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e 

informações sobre a execução física e financeira14. Trata-se de uma medida para facilitar o 

controle e o acompanhamento dos projetos de investimentos. 

A LOA conterá o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das 

empresas (ou investimentos das estatais)15: 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto; 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 

da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. 

 

 

 

 

1.4.2 - Orçamento Fiscal 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

 
13 Art. 165, § 14, da CF/1988 
14 Art. 165, § 15, da CF/1988 
15 Art. 165, § 5º, I a III, da CF/1988 

Tal tripartição orçamentária (fiscal, seguridade social e investimento das estatais) ocorre apenas para uma 

melhor organização da LOA, pois há uma integração, coordenação e consolidação entre eles. Veremos nos 

próximos tópicos cada um desses orçamentos. 
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I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

Tal dispositivo demonstra o cuidado do constituinte ao dar a maior abrangência possível ao orçamento fiscal, 

em contraposição a conjuntura de vários orçamentos “descontrolados” existente antes da CF/1988. 

Até a década de 1980, o que havia era um convívio simultâneo com três orçamentos distintos: o orçamento 

fiscal, o orçamento monetário e o orçamento das estatais. A primeira impressão é de que mudou pouca 

coisa, mas mudou muita coisa! É que não ocorria nenhuma consolidação entre eles. 

O orçamento fiscal era sempre equilibrado e era aprovado pelo Legislativo. O orçamento monetário e o das 

empresas estatais eram deficitários, sem controle e, além do mais, não eram votados. Como o déficit público 

e os subsídios mais importantes estavam no orçamento monetário, o Legislativo encontrava-se, 

praticamente, alijado das decisões mais relevantes em relação à política fiscal e monetária do País. O 

orçamento monetário era elaborado pelo Banco Central e aprovado pelo executivo por decreto, sem o 

Congresso. 

Atualmente, o orçamento fiscal deve contemplar as receitas e despesas do Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, incluindo seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta (a qual já inclui as fundações públicas), excetuando as receitas e despesas 

que estiverem no orçamento da seguridade social e de investimento das estatais. 

1.4.3 - Orçamento de Investimento das Estatais 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

(...) 

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha 

a maioria do capital social com direito a voto; 

Tal preceito reforça que não há mais orçamentos paralelos e sem controle do Legislativo. Após a CF/1988, o 

orçamento de investimento das estatais também deve obrigatoriamente compor a lei orçamentária anual. 

Importante notar que o dispositivo não trata de todas as despesas e sim apenas dos investimentos (por isso 

que chamamos de orçamento de investimentos das estatais). Assim, as despesas de custeio das empresas 

enquadradas nesse inciso estão dispensadas da LOA, já que tais empresas necessitam de um mínimo de 

flexibilidade para que possam operar em condições semelhantes às empresas da iniciativa privada. 

Além disso, tal dispositivo não se refere a todas as estatais, mas apenas aquelas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, refere-se apenas às empresas 

controladas pela União. 
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Concluindo o tópico, a CF/1988 determina que os orçamentos fiscais e de investimentos das estatais, 

compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, 

segundo critério populacional16.  

 

 

1.4.4 - Orçamento da Seguridade Social 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

(...) 

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 

da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo 

Poder Público. 

A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. Quanto à previdência social, fundada na ideia de solidariedade 

social, deve ser organizada sob a forma de um regime geral, sendo este de caráter contributivo e filiação 

obrigatória. Já a assistência social apresenta característica de universalidade, visto que será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. 

Segundo o art. 195 da CF/1988, a proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma 

integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 

seus recursos. No entanto, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à 

seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. 

O orçamento da seguridade social é aplicado a todos os órgãos ou entidades vinculados à Seguridade Social, 

ou seja, vinculados aos Ministérios correspondentes a essas áreas, independentemente da natureza da 

despesa. Assim, ainda que alguma despesa desses órgãos não seja finalística para a Seguridade Social, como 

por exemplo, o pagamento de um empréstimo utilizado para a construção de um novo prédio do Ministério 

da Saúde, ela comporá o orçamento da seguridade social, já que será considerada como um meio para se 

atingir um fim relacionado à Seguridade Social. 

 
16 Art. 165, § 7º, da CF/1988. 

O Orçamento da SEGURIDADE SOCIAL NÃO tem a 

função de reduzir desigualdades inter-regionais, 

segundo critério populacional. 
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Concluindo o tópico, a CF/1988 veda a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do 

orçamento fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e 

fundos, inclusive daqueles que compõem os próprios orçamentos previstos na LOA17.  

Esquematizando:        

 

 

(FGV – Analista Legislativo – Câmara Municipal de Salvador – 2018) No processo de elaboração do Projeto 

de Lei Orçamentária Anual, conforme disposições constitucionais, o prazo para envio da proposta para 

apreciação é até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. 

O projeto da Lei Orçamentária anual deverá ser encaminhado ao Legislativo quatro meses antes do término 

do exercício financeiro (31 de agosto), e devolvido ao executivo até o encerramento da sessão legislativa (22 

de dezembro) do exercício de sua elaboração (art. 35, § 2º, III, do ADCT). 

Resposta: Errada 

 

(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) Em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), esta deve conter uma 

estimativa das receitas e das despesas em um exercício.  

A LOA deve conter uma estimativa das receitas e a fixação das despesas em um exercício. 

Resposta: Errada 

 

(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) A LOA deve compreender o orçamento fiscal referente aos Poderes 

da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, sem incluir as fundações 

instituídas e mantidas pelo Poder Público. 

 
17 Art. 167, VIII, da CF/1988. 
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A LOA deve compreender o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público (art. 165, § 5º, I, da CF/1988). 

Resposta: Errada                                                          

1.5.  Questões Comentadas - FGV 

1) (FGV – Analista – Administrativa - MPE/RJ – 2019) A Constituição da República de 1988 estabeleceu 

três instrumentos de planejamento e orçamento. Sobre esses instrumentos, é INCORRETO afirmar que:  

a) a Lei Orçamentária Anual é de iniciativa do chefe do Poder Executivo;  

b) o Plano Plurianual deverá estabelecer os programas de duração continuada;  

c) a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de conexão entre o PPA e o orçamento anual;  

d) o Plano Plurianual tem vigência de quatro anos, iniciando-se no primeiro exercício do mandato do chefe 

do Poder Executivo;  

e) a Lei Orçamentária Anual conterá três peças orçamentárias: o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimento das estatais e o orçamento da seguridade social. 

 

a) Correta. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: o plano plurianual; as diretrizes 

orçamentárias; os orçamentos anuais (art. 165, caput, da CF/1988). 

 

b) Correta. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos 

e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada (art. 165, § 1º, da CF/1988). 

 

c) Correta. A LDO surgiu almejando ser o elo entre o planejamento mais próximo do estratégico (PPA) e o 

planejamento operacional (LOA). Sua relevância reside no fato de ter conseguido diminuir a distância entre 

o plano e as LOAs, as quais dificilmente conseguiam incorporar as diretrizes dos planejamentos existentes 

antes da CF/1988. 

 

d) É a incorreta. O PPA não se confunde com o mandato do chefe do Executivo. A vigência do PPA é de quatro 

anos, iniciando-se no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do executivo e terminando no 

primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. 

 

e) Correta. Segundo a CF/1988, a LOA conterá o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o 

orçamento de investimento das empresas (ou investimentos das estatais). 

 

Resposta: Letra D 

 

2) (FGV - Técnico Superior - Administração - DPE/RJ - 2019) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é 

uma importante inovação trazida pela Constituição da República de 1988 ao ordenamento político 
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brasileiro, estipulando metas e prioridades da Administração Pública. Trata-se de uma de suas atribuições 

constitucionais:  

(A) conter reserva de contingência com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos 

fiscais imprevistos;  

(B) fixar prazos para elaboração das leis orçamentárias, enquanto não houver a edição de lei ordinária 

específica para a matéria;  

(C) modificar e atualizar elementos materiais da legislação tributária;  

(D) dispor sobre alterações nas despesas de capital no exercício corrente;  

(E) estabelecer políticas de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, 

estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável 

da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento (art. 165, § 2º, 

da CF/1988). 

Resposta: Letra E 

 

3) (FGV - Técnico Superior - Administração - DPE/RJ - 2019) Conforme previsto na Constituição da 

República de 1988, o Plano Plurianual (PPA) é um dos instrumentos do planejamento público, que 

estabelece “de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para 

as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada”. Em relação ao processo orçamentário do PPA e a sua vigência relativamente ao mandato do 

chefe do Poder Executivo, é correto afirmar que:  

(A) sua vigência se confunde com o mandato, vigendo durante os quatro anos do governo;  

(B) entra em vigor no segundo ano do mandato, mantendo-se vigente até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte;  

(C) entra em vigor no terceiro ano do mandato, mantendo-se vigente até o final do segundo ano do 

mandato seguinte;  

(D) entra em vigor no quarto ano do mandato, mantendo-se vigente até o final do terceiro ano do mandato 

seguinte;  

(E) tem a vigência prescrita em decreto específico do chefe do Poder Executivo, podendo variar entre dois 

e quatro anos desde o início do mandato.  

 

A vigência do PPA é de quatro anos, iniciando-se no segundo exercício financeiro do mandato do chefe do 

executivo e terminando no primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. 

Resposta: Letra B 

 

4) (FGV – Analista Legislativo – Licitação, Contratos e Convênios – Câmara Municipal de Salvador – 

2018) 
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Os instrumentos de planejamento previstos na Constituição da República de 1988 apresentados na figura 

têm prazos e conteúdos específicos para auxiliar na gestão e no controle dos recursos públicos. Esses 

instrumentos são elaborados sob a forma de lei, com a seguinte configuração:  

(A) apenas o PPA e a LOA são elaborados por iniciativa do Poder Executivo;  

(B) apenas a LDO e a LOA são elaboradas por iniciativa do Poder Executivo;  

(C) a LOA é elaborada por uma comissão mista com representantes dos Poderes Executivo e Legislativo;  

(D) todos os instrumentos são elaborados por iniciativa do Poder Executivo;  

(E) todos os instrumentos são elaborados por iniciativa do Poder Legislativo. 

 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão (art. 165, caput, da CF/1988): 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais. 

 

Logo, todos os instrumentos são elaborados por iniciativa do Poder Executivo. 

Resposta: Letra D 

 

5) (FGV – Analista Legislativo – Controladoria – Câmara Municipal de Salvador – 2018) No processo de 

elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, conforme disposições constitucionais, o prazo para 

envio da proposta para apreciação é até:  

(A) quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro;  

(B) quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro;  

(C) quatro meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro;  

(D) oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro;  

(E) oito meses e meio antes do encerramento do primeiro exercício financeiro.  

 

Quanto aos prazos, a Lei Orçamentária Anual federal segue o ADCT. O projeto da Lei Orçamentária anual deverá 

ser encaminhado ao Legislativo quatro meses antes do término do exercício financeiro (31 de agosto), e 

devolvido ao executivo até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro) do exercício de sua 

elaboração. 

Resposta: Letra A 

 

6)  (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) De acordo com a Constituição da República, sob pena de crime 

de responsabilidade, nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser 

iniciado sem prévia inclusão  
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(A) nas diretrizes orçamentárias.  

(B) no plano plurianual.  

(C) no anexo de metas fiscais.  

(D) no orçamento anual.  

(E) no orçamento bianual.  

 

Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia 

inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (art. 

167, § 1º, da CF/1988). 

Resposta: Letra B 

 

7) (FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) Em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), assinale a 

afirmativa correta.  

(A) Deve conter uma estimativa das receitas e das despesas em um exercício.  

(B) Deve conter a fixação para as receitas e para as despesas em um exercício.  

(C) As despesas e as receitas apresentadas devem ter valores iguais.  

(D) Deve compreender o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.  

(E) Deve compreender o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 

da administração direta e indireta, sem incluir as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 

a) b) e c) Erradas. A LOA deve conter uma estimativa das receitas e a fixação das despesas em um exercício.  

 

d) Correta. A LOA deve compreender o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.  

 

e) Errada. A LOA deve compreender o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos 

e entidades da administração direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público.  

 

Resposta: Letra D 

 

8) (FGV – Auditor Municipal de Controle Interno – CGM/Niterói - 2018) Relacione os diferentes 

orçamentos da Lei Orçamentária Anual aos seus respectivos exemplos. 

I. Orçamento Fiscal 

II. Orçamento de Investimento das Estatais 

III. Orçamento de Seguridade Social 

II. Orçamento de Investimento das Estatais 

( ) Aquisição de um ativo imobilizado por uma estatal independente 

( ) Pagamento de Bolsa Família 

( ) Amortização da Dívida Pública Federal 



 

 
20 

 

Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a ordem apresentada. 

a) I – II – III. 

b) III – I – II. 

c) III – II – I. 

d) II – III – I. 

e) II – I – III. 

 

(II) Aquisição de um ativo imobilizado por uma estatal independente. Os investimentos das estatais não 

dependentes (ou independentes) integram o Orçamento de Investimento das Estatais. 

 

(III) Pagamento de Bolsa Família. É assistência social, logo integra o Orçamento de Seguridade Social (Saúde, 

Previdência e Assistência Social). 

 

(I) Amortização da Dívida Pública Federal. Não é investimento das estatais não dependentes, tampouco 

seguridade social. Logo, integra o Orçamento Fiscal. 

 

Logo, a sequência é II – III – I. 

Resposta: Letra D 

 

9) (FGV - Analista Legislativo – Administração – ALE/RO – 2018) Em relação à despesa salarial da ALE-

RO, é correto afirmar que pertence à esfera orçamentária relativa ao orçamento 

a) da Seguridade Social. 

b) Fiscal. 

c) de Investimento. 

d) Base-zero. 

e) Extrafiscal. 

 

A despesa salarial da Assembleia Legislativa não é investimento das estatais não dependentes, tampouco 

seguridade social. Logo, integra o Orçamento Fiscal. 

Resposta: Letra B 

 

10) (FGV - Analista de Planejamento e Finanças - SEPOG/RO - 2017) Com relação ao Plano Plurianual, 

analise as afirmativas a seguir, assinalando V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) Cabe ao Congresso encaminhar ao Executivo, o plano plurianual, para sua aprovação e sanção 

presidencial. 

( ) A passagem do plano plurianual de um governo para outro ocorre para promover a continuidade 

administrativa. 

( ) No plano plurianual estão definidas as metas e as prioridades do governo, inclusive as grandes obras 

que serão feitas. 

( ) O plano plurianual contemplará o orçamento fiscal da União, seus fundos e entidades da Administração 

direta e indireta. 
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As afirmativas são, respectivamente, 

a) F – V – V – F. 

b) V – F – V – F. 

c) V – V – F – F. 

d) F – F – V – V. 

e) V – F – F – V. 

 

(F) Cabe ao Congresso (Poder Legislativo) aprovar o plano plurianual. 

 

(V) A passagem do plano plurianual de um governo para outro ocorre para promover a continuidade 

administrativa; por isso o PPA é elaborado no primeiro ano de governo e entra em vigor no segundo ano. A 

partir daí, tem sua vigência até o final do primeiro ano do mandato seguinte. 

 

(V) Literalmente, no plano plurianual, estão definidas as diretrizes, objetivos e metas do governo, inclusive 

as grandes obras que serão feitas. Entretanto, ao fazer isso estamos também definindo prioridades. O item 

não foi bem elaborado porque, literalmente, quem trata de metas e prioridades é a LDO. A única resposta 

possível desse item é V, pois caso contrário não teríamos resposta na questão. 

 

(F) A lei orçamentária anual contemplará o orçamento fiscal da União, seus fundos e entidades da 

Administração direta e indireta. 

 

Logo, as afirmativas são, respectivamente, F – V – V – F. 

Resposta: Letra A 

 

2. Auditoria Governamental – Prof. Guilherme Sant’Anna 

2.1.  Gestão de Riscos e Controles Internos: COSO I 

Gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar 

e monitorar riscos. 

É o processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos. Para lidar com riscos e 

aumentar a chance de alcançar objetivos, as organizações adotam desde abordagens informais até 

abordagens altamente estruturadas e sistematizadas de gestão de riscos, dependendo de seu porte e da 

complexidade de suas operações. 

Adotar padrões e boas práticas estabelecidos em modelos reconhecidos é uma maneira eficaz de estabelecer 

uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de riscos, que contribua para a eficiência 

e a obtenção de resultados consistentes (ABNT, 2009). Isso evita que a organização seja aparelhada com uma 

coleção de instrumentos e procedimentos burocráticos, descoordenados, que podem levar à falsa impressão 



 

 
22 

 

da existência de um sistema de gestão de riscos e controle efetivo que, na prática, não garantem os 

benefícios desejados. 

Neste e-book, apresentaremos um dos principais modelos (internacionalmente reconhecidos – e cobrados 

em provas de concursos ☺) utilizados pelas organizações para implementar a gestão de riscos (e controles 

internos) de forma consistente e sistematizada. 

No início dos anos 90, as bases para o que conhecemos hoje como gestão de riscos foram estabelecidas 

mediante a publicação de três documentos que se tornaram referência mundial no tema: o COSO I, o 

Cadbury e a AS/NZS 4360:1995. 

O guia Internal Control - Integrated Framework (COSO I – doravante denominado Estrutura), publicado em 

1992 pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, consolidou a ideia 

de gestão de risco corporativo e apresentou um conjunto de princípios e boas práticas de gestão e controle 

interno (COSO, 1992). Essa primeira versão obteve grande aceitação e tem sido aplicada amplamente em 

todo o mundo. Ela é reconhecida como uma estrutura modelo para o desenvolvimento, implementação e 

condução do controle interno, bem como para a avaliação de sua eficácia. 

O documento conhecido como COSO I, originalmente publicado em 1992, foi revisto em 2013, sendo comum 

a utilização da expressão “COSO ICIF 2013 (Internal Control – Integrated Framework)”. 

Apresentaremos, a seguir, um extrato dos tópicos principais do Coso I: 

 

Definição de controle interno 

Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, administração e outros 

profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança razoável com respeito à 

realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação e conformidade. 

Essa definição reflete alguns conceitos fundamentais. O controle interno é: 

• Conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias – operacional, divulgação e conformidade. 

• Um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para um fim, não um fim em si 

mesmo. 

• Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e procedimentos, sistemas 

e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas tomam em cada nível da organização para 

realizar o controle interno. 
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• Capaz de proporcionar segurança razoável - mas não absoluta, para a estrutura de governança e alta 

administração de uma entidade. 

• Adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação para toda a entidade ou para uma subsidiária, 

divisão, unidade operacional ou processo de negócio em particular. 

Essa definição é intencionalmente abrangente. Ela captura conceitos importantes que são fundamentais 

para a forma como as organizações desenvolvem, implementam e conduzem o controle interno, 

proporcionando uma base para aplicação a todas as organizações que operam em diferentes estruturas 

de entidades, indústrias e regiões geográficas. 

 

Objetivos 

A Estrutura apresenta três categorias de objetivos, o que permite às organizações se concentrarem em 

diferentes aspectos do controle interno: 

• Operacional – Esses objetivos relacionam-se à eficácia e à eficiência das operações da entidade, 

inclusive as metas de desempenho financeiro e operacional e a salvaguarda de perdas de ativos. 

• Divulgação – Esses objetivos relacionam-se a divulgações financeiras e não financeiras, internas e 

externas, podendo abranger os requisitos de confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros 

termos estabelecidos pelas autoridades normativas, órgãos normatizadores reconhecidos, ou às 

políticas da entidade. 

• Conformidade – Esses objetivos relacionam-se ao cumprimento de leis e regulamentações às quais a 

entidade está sujeita.  
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Componentes do controle interno 

O controle interno consiste em cinco componentes integrados. 

1) Ambiente de controle 

O ambiente de controle é um conjunto de normas, processos e estruturas que fornece a base para a 

condução do controle interno por toda a organização. A estrutura de governança e a alta administração 

estabelecem uma diretriz sobre a importância do controle interno, inclusive das normas de conduta 

esperadas. A administração reforça as expectativas nos vários níveis da organização. 

O ambiente de controle abrange a integridade e os valores éticos da organização; os parâmetros que 

permitem à estrutura de governança cumprir com suas responsabilidades de supervisionar a governança; 

a estrutura organizacional e a delegação de autoridade e responsabilidade; o processo de atrair, 

desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor em torno de medidas, incentivos e recompensas por 

performance. O ambiente de controle resultante tem impacto pervasivo sobre todo o sistema de controle 

interno. 

2) Avaliação de riscos 

Toda entidade enfrenta vários riscos de origem tanto interna quanto externa. Define-se risco como a 

possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. A avaliação de 

riscos envolve um processo dinâmico e iterativo para identificar e avaliar os riscos à realização dos 

objetivos.  

Esses riscos de não se atingir os objetivos em toda a entidade são considerados em relação às tolerâncias 

aos riscos estabelecidos. Dessa forma, a avaliação de riscos estabelece a base para determinar a maneira 

como os riscos serão gerenciados. 

Uma condição prévia à avaliação de riscos é o estabelecimento de objetivos, ligados aos diferentes níveis 

da entidade. A administração especifica os objetivos dentro das categorias: operacional, divulgação e 

conformidade, com clareza suficiente para identificar e analisar os riscos à realização desses objetivos. A 

administração também considera a adequação dos objetivos à entidade. A avaliação de riscos requer 

ainda que a administração considere o impacto de possíveis mudanças no ambiente externo e dentro 

de seu próprio modelo de negócio que podem tornar o controle interno ineficaz. 

3) Atividades de controle 
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Atividades de controle são ações estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que ajudam a 

garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração para mitigar os riscos à 

realização dos objetivos. As atividades de controle são desempenhadas em todos os níveis da entidade, 

em vários estágios dentro dos processos corporativos e no ambiente tecnológico. Podem ter natureza 

preventiva ou de detecção e abranger uma série de atividades manuais e automáticas, como autorizações 

e aprovações, verificações, reconciliações e revisões de desempenho do negócio. A segregação de funções 

é geralmente inserida na seleção e no desenvolvimento das atividades de controle. Nos casos em que a 

segregação de funções seja impraticável, a administração deverá selecionar e desenvolver atividades 

alternativas de controle. 

4) Informação e comunicação 

A informação é necessária para que a entidade cumpra responsabilidades de controle interno a fim de 

apoiar a realização de seus objetivos. 

A administração obtém ou gera e utiliza informações importantes e de qualidade, originadas tanto de 

fontes internas quanto externas, a fim de apoiar o funcionamento de outros componentes do controle 

interno. A comunicação é o processo contínuo e iterativo de proporcionar, compartilhar e obter as 

informações necessárias. 

A comunicação interna é o meio pelo qual as informações são transmitidas para a organização, fluindo 

em todas as direções da entidade. Ela permite que os funcionários recebam uma mensagem clara da alta 

administração de que as responsabilidades pelo controle devem ser levadas a sério. 

A comunicação externa apresenta duas vertentes: permite o recebimento, pela organização, de 

informações externas significativas, e proporciona informações a partes externas em resposta a requisitos 

e expectativas. 

5) Atividades de monitoramento 

Uma organização utiliza avaliações contínuas, independentes, ou uma combinação das duas, para se 

certificar da presença e do funcionamento de cada um dos cinco componentes de controle interno, 

inclusive a eficácia dos controles nos princípios relativos a cada componente. 

As avaliações contínuas, inseridas nos processos corporativos nos diferentes níveis da entidade, 

proporcionam informações oportunas. 

As avaliações independentes, conduzidas periodicamente, terão escopos e frequências diferentes, 

dependendo da avaliação de riscos, da eficácia das avaliações contínuas e de outras considerações da 

administração 
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Os resultados são avaliados em relação a critérios estabelecidos pelas autoridades normativas, órgãos 

normatizadores reconhecidos ou pela administração e a estrutura de governança, sendo que as 

deficiências são comunicadas à estrutura de governança e administração, conforme aplicável. 

Observação: como veremos mais à frente, “presença” refere-se à determinação da existência dos 

componentes e princípios relacionados no desenho e na implementação do sistema de controle interno; 

enquanto “funcionamento” refere-se à determinação de que os componentes e princípios relacionados 

continuem a existir. 

Questão: (FGV / CM Salvador – Analista Legislativo – 2018)  

A estrutura integrada de controle interno e gerenciamento de risco proposta pelo Committee Of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) está baseada em quatro categorias 

de objetivos.  

A categoria de objetivo relacionada à sobrevivência, continuidade e sustentabilidade organizacional 

é o(a): 

a) comunicação; 

b) conformidade; 

c) desempenho; 

d) estratégica; 

e) operacional. 

Comentários 

Inicialmente, podemos identificar que o enunciado está fazendo menção ao COSO II, que prevê 

quatro categorias de objetivos (o COSO I prevê apenas 3 categorias de objetivos). 

Segundo o Manual de Gerenciamento de Riscos Corporativos — Estrutura Integrada (COSO II): 

Essa estrutura de gerenciamento de riscos corporativos é orientada a fim de alcançar os objetivos 

de uma organização e são classificados em quatro categorias: 

Estratégicos – metas gerais, alinhadas com o que suportem à sua missão. 

Operações – utilização eficaz e eficiente dos recursos. 

Comunicação – confiabilidade de relatórios. 

Conformidade – cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. 
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Apesar do COSO II não utilizar as expressões “sobrevivência”, “continuidade” e “sustentabilidade 

organizacional”, podemos tranquilamente associá-las ao nível mais macro de categorias de 

objetivos: os objetivos estratégicos. 

Gabarito: “D”. 

2.2.  Gestão de Riscos e Controles Internos: COSO II 

Em 2004, foi publicado pelo COSO o Enterprise Risk Management - Integrated Framework (conhecido como 

COSO-ERM ou COSO II), referência que estendeu o escopo do COSO I, tendo como foco a gestão de riscos 

corporativos. Em outros termos, acrescentou-se ao Coso I três novos elementos (a seguir listados), 

transformando-o no Enterprise Risk Management – Integrated Framework (COSO II): fixação de objetivos, 

identificação de eventos e resposta a risco. 

Com maior enfoque em risco, a estrutura de gerenciamento de riscos corporativos (COSO II) amplia o 

componente de gerenciamento de riscos da estrutura de controle interno (COSO I), criando quatro 

componentes: fixação de objetivos (que é um pré-requisito do controle interno), identificação de eventos, 

avaliação de riscos e resposta a riscos. 

A implantação e o aprimoramento da gestão de riscos em uma organização constitui um processo de 

aprendizagem, que começa com o desenvolvimento de consciência sobre a importância de gerenciar riscos 

e avança com a implementação de práticas e estruturas necessárias. 

O ápice desse processo se dá quando a organização conta com uma abordagem sistêmica e consistente para 

gerenciar riscos e com uma cultura organizacional profundamente consciente dos princípios e práticas da 

gestão de riscos. 

Para facilitar o alcance desses objetivos, sugere-se, sempre que possível, observar os modelos existentes, 

lembrando que a aplicação de um modelo deve considerar o princípio básico de que a gestão de riscos deve 

ser feita sob medida, alinhada com o contexto interno e externo da organização e com o seu perfil de risco 

(ABNT, 2009). 

O Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada (COSO II) trata de um modelo de gestão de 

riscos predominante no cenário corporativo internacional, com o propósito de fornecer estratégia de fácil 

utilização pelas organizações para avaliar e melhorar a gestão de riscos. 
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O modelo é apresentado na forma de matriz tridimensional (cubo), demonstrando uma visão integrada dos 

componentes que os gestores precisam adotar para gerenciar os riscos de modo eficaz, no contexto dos 

objetivos e da estrutura de cada organização. 

Vale reforçar, ainda, a relação existente entre controle interno, gestão de riscos corporativos e a governança 

corporativa, como bem definido na versão 2013 do COSO Internal Control —Integrated Framework: 

A Gestão de Riscos Coporativos é mais ampla que o controle interno, englobando o controle interno e 

focando mais diretamente no risco. O controle interno é parte integrante do gerenciamento de risco 

corporativo, enquanto o gerenciamento de risco corporativo é parte do processo geral de governança. 

Apresentamos, a seguir, um extrato dos principais tópicos do COSO II: 

 

Definição de Gerenciamento de Riscos Corporativos 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma organização pelo conselho 

de administração, diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de estratégias, 

formuladas para identificar em toda a organização eventos em potencial, capazes de afetá-la, e 

administrar os riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar 

garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos. 

Essa definição reflete certos conceitos fundamentais. O gerenciamento de riscos corporativos é: 

• um processo contínuo e que flui através da organização; 

• conduzido pelos profissionais em todos os níveis da organização; 

• aplicado à definição das estratégias; 

• aplicado em toda a organização, em todos os níveis e unidades, e inclui a formação de uma visão de 

portfólio de todos os riscos a que ela está exposta; 

• formulado para identificar eventos em potencial, cuja ocorrência poderá afetar a organização, e 

• para administrar os riscos de acordo com seu apetite a risco; 

• capaz de propiciar garantia razoável para o conselho de administração e a diretoria executiva de uma 

organização; 

• orientado para a realização de objetivos em uma ou mais categorias distintas, mas dependentes. 
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Realização de Objetivos 

A estrutura de gerenciamento de riscos corporativos é orientada a fim de alcançar os objetivos de uma 

organização e são classificados em quatro categorias: 

• Estratégicos – metas gerais, alinhadas com o que suportem à sua missão. 

• Operações – utilização eficaz e eficiente dos recursos. 

• Comunicação – confiabilidade de relatórios. 

• Conformidade – cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis. 

 

Observação: as categorias de objetivos apresentadas pelo COSO II são, praticamente, as mesmas previstas 

no COSO I, com adição da categoria de objetivos estratégicos. 

Componentes do Gerenciamento de Riscos Corporativos 

1) Ambiente Interno – o ambiente interno compreende o tom de uma organização e fornece a base pela 

qual os riscos são identificados e abordados pelo seu pessoal, inclusive a filosofia de gerenciamento de 

riscos, o apetite a risco, a integridade e os valores éticos, além do ambiente em que estes estão. 

2) Fixação de Objetivos – os objetivos devem existir antes que a administração possa identificar os 

eventos em potencial que poderão afetar a sua realização. O gerenciamento de riscos corporativos 

assegura que a administração disponha de um processo implementado para estabelecer os objetivos que 

propiciem suporte e estejam alinhados com a missão da organização e sejam compatíveis com o seu 

apetite a riscos. 
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3) Identificação de Eventos – os eventos internos e externos que influenciam o cumprimento dos 

objetivos de uma organização devem ser identificados e classificados entre riscos e oportunidades. Essas 

oportunidades são canalizadas para os processos de estabelecimento de estratégias da administração ou 

de seus objetivos. 

4) Avaliação de Riscos – os riscos são analisados, considerando-se a sua probabilidade e o impacto como 

base para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados. Esses riscos são avaliados quanto à 

sua condição de inerentes e residuais. 

Risco inerente é o risco que uma organização terá de enfrentar na falta de medidas que a administração 

possa adotar para alterar a probabilidade ou o impacto dos eventos. Risco residual é aquele que ainda 

permanece após a resposta da administração. A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos riscos 

inerentes. Após o desenvolvimento das respostas aos riscos, a administração passará a considerar os 

riscos residuais. 

5) Resposta a Risco – a administração escolhe as respostas aos riscos - evitando, aceitando, reduzindo ou 

compartilhando – desenvolvendo uma série de medidas para alinhar os riscos com a tolerância e com o 

apetite a risco. As respostas a riscos classificam-se nas seguintes categorias: 

Evitar – Descontinuação das atividades que geram os riscos. Evitar riscos pode implicar a descontinuação 

de uma linha de produtos, o declínio da expansão em um novo mercado geográfico ou a venda de uma 

divisão. 

Reduzir – São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos, ou, até mesmo, 

ambos. Tipicamente, esse procedimento abrange qualquer uma das centenas de decisões do negócio no 

dia a dia. 

Compartilhar – Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência ou pelo 

compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas comuns compreendem a aquisição de produtos 

de seguro, a realização de transações de headging ou a terceirização de uma atividade. 

Aceitar – Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos. 
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6) Atividades de Controle – políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para 

assegurar que as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia. 

7) Informações e Comunicações – as informações relevantes são identificadas, colhidas e comunicadas 

de forma e no prazo que permitam que cumpram suas responsabilidades. A comunicação eficaz também 

ocorre em um sentido mais amplo, fluindo em todos os níveis da organização. 

8) Monitoramento – a integridade da gestão de riscos corporativos é monitorada e são feitas as 

modificações necessárias. O monitoramento é realizado através de atividades gerenciais contínuas ou 

avaliações independentes ou de ambas as formas. 

 

Questão: (FGV / TCM SP – Agente de Fiscalização – 2015)  

O Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO, na sigla em inglês) 

apresentou, em 1992, um modelo amplamente aceito para o estabelecimento de controles internos 

denominado “Controle Interno – Estrutura Integrada” – aplicável a entidades de grande, médio e 

pequeno portes, com ou sem fins lucrativos, bem como ao setor público –, que ficou popularmente 

conhecido como COSO I. 

Segundo esse modelo, controle interno: 

a) é um processo de trabalho que deve ficar a cargo da unidade de auditoria interna de cada 

entidade; 

b) é um processo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e por pessoas da 

organização; 

c) é um processo que consiste de tarefas que devem ser realizadas ao menos uma vez em cada 

exercício financeiro; 

d) visa proporcionar certeza de que os objetivos da entidade serão alcançados; 
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e) não auxilia a organização a prever eventos externos que possam afetar negativamente o alcance 

de seus objetivos. 

Comentários 

De acordo com o COSO I, Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de 

governança, administração e outros profissionais da entidade, e desenvolvido para proporcionar 

segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a operações, divulgação 

e conformidade. 

Gabarito: “B”. 

3. Controle Externo – Prof. Herbert Almeida 

3.1. O que é controle? 

Controlar, em linhas gerais, é comparar um objeto a um padrão de controle. E isso acontece na nossa vida 

o tempo todo. Quando os pais conferem as notas dos filhos no boletim escolar, eles estão controlando o 

desempenho dos seus filhos; quando você entra em um site para verificar a velocidade da internet, você está 

controlando o serviço que contratou; quando um policial monitora a velocidade que um carro trafega em 

uma rodovia, ele estará controlando o cumprimento das normas de trânsito; por fim, quando um órgão 

estatal fiscaliza uma licitação pública, estaremos diante de um controle sobre o cumprimento da legislação. 

Doutrinariamente, controle é a fiscalização – inspeção, exame, acompanhamento, verificação – que se 

exerce sobre determinado alvo, conforme determinados aspectos, com o objetivo de: (i) averiguar o 

cumprimento do que já foi predeterminado; ou (ii) evidenciar eventuais desvios passíveis de correção. Com 

efeito, a pessoa encarregada do controle decidirá, ao final, pela regularidade ou irregularidade do ato 

praticado.18 

Dentro da Ciência da Administração, o controle “é a ação que ajusta as operações aos padrões 

predeterminados”, ou o “processo sistemático de ajustar as atividades organizacionais para torná-las 

consistentes com as expectativas estabelecidas em planos, metas e padrões de desempenho”.19 

Portanto, o controle é um processo de comparação entre o que aconteceu e o que se esperava que 

acontecesse;20 ou entre um “alvo” ou “resultado” (objeto do controle) e o “padrão” previamente 

estabelecido. Assim, se eventuais desvios forem identificados, poderão ser propostas mudanças, que 

envolvem a responsabilização dos envolvidos, as mudanças de procedimentos ou, até mesmo, a alteração 

dos próprios parâmetros de controle. 

Por exemplo: voltando ao exemplo dos pais que controlam as notas dos filhos. Imagine que a meta seja 

alcançar pelo menos a nota 8,00 em todas as disciplinas. Se o filho tirou nota 6,00, então o que aconteceu 

 
18 Guerra, 2007 (p. 90). 
19 Daft, 2010 (p. 522). 
20 Veremos adiante que o controle pode ocorrer em vários momentos. Portanto, o controle pode verificar não só o que “já 
aconteceu”, mas também o que “vai acontecer” ou ainda “o que está acontecendo”. Tudo isso, ficará mais claro logo adiante. 
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(nota 6,00) está abaixo do que deveria ter acontecido (nota 8,00). Nesse caso, algumas medidas deverão ser 

adotadas, como, por exemplo: (i) proibição de jogar videogame (responsabilização); (ii) matrícula em aulas 

de reforço ou incorporação de “estudos em família”, para melhorar o desempenho nas disciplinas com notas 

baixas; entre outras medidas. Porém, imagine que o pai descobriu que a escola do filho é conhecida por 

elevado nível de exigência e que, na verdade, o seu filho é o melhor aluno da sala (a despeito da nota 6,00). 

Nesse caso, talvez a consequência do procedimento de controle seja “diminuir” o padrão de 8,00, para 7,00. 

Ainda assim a criança vai ter que estudar mais, só que houve uma adequação do parâmetro de controle para 

um patamar mais realista. 

Com efeito, o processo de comparação deve levar sempre em conta um parâmetro, ou critério, que varia 

conforme cada tipo de controle. Se, por exemplo, o objetivo for aferir a conformidade, legalidade ou 

legitimidade de um ato, o parâmetro ou critério de avaliação será a lei ou norma jurídica que deveria ser 

observada. Se o objetivo do controle for avaliar o alcance dos objetivos (eficácia), o parâmetro será 

justamente as metas e objetivos que foram pactuados. Se o controle objetivar avaliar a eficiência, o 

parâmetro de avaliação serão os indicadores de desempenho quanto ao rendimento (exemplo: “tantos 

quilômetros por litro”). Enfim, para cada tipo ou objetivo de controle, teremos um parâmetro diferente para 

utilizar como critério de avaliação. 

 

Outra característica do controle é o critério amostral, ou seja, normalmente o controle não é realizado sobre 

todo o alvo do controle, mas apenas sobre uma amostra, isto é, uma parcela representativa. A razão disso é 

bastante simples, uma vez que o controle não é uma atividade fim, mas apenas uma atividade meio. Vale 

dizer: o controle, em regra, não cria, não produz, não faz, por si só, com que uma instituição alcance os seus 

objetivos. Ele é apenas um meio adotado para auxiliar no alcance de metas, ao evitar a ocorrência de desvios, 

irregularidades, desperdícios ou erros; e indicar possíveis melhorias. Consequentemente, os custos do 

controle nunca podem superar os benefícios esperados da sua realização. Por exemplo: uma empresa não 

pode investir R$ 100 mil em controle e receber como retorno apenas R$ 50 mil. Nesse caso, controlar foi 

mais caro do que simplesmente não fazer nada. Logo, o controle, em regra, é realizado apenas sob uma 

amostra, selecionada por meio de critérios estatísticos, buscando assim maximizar os efeitos e diminuir os 

custos da sua realização. 
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Dentro da administração pública, a atividade de controle é fundamental, sobretudo porque o patrimônio 

público é gerido por pessoas que não são seus verdadeiros donos. Em países democráticos, a sociedade elege 

os seus representantes, que, por sua vez, nomeiam pessoas de sua confiança para auxiliá-los na condução 

política e administrativa da atividade estatal. Além disso, outras pessoas ocupam cargos públicos por 

intermédio de procedimentos isonômicos (como o concurso público) e também passam a desempenhar a 

função pública e, em muitos casos, são incumbidos de gerir também o patrimônio público. 

Todos esses (eleitos, indicados, aprovados em concursos, etc.) administram recursos públicos em nome da 

sociedade. Por esse motivo, a atuação dos agentes públicos se submete a uma série de controles destinados 

a apurar o cumprimento dos mais diversos tipos de padrões. 

Dessa forma, o dever de controlar decorre, entre outros princípios, da indisponibilidade do interesse 

público, já que os agentes públicos não “dispõem”, ou seja, não são “donos” do patrimônio público. 

Consequentemente, devem prestar contas sobre a utilização de recursos públicos, podendo ser 

responsabilizados no caso do cometimento de desvio ou irregularidades. 

Nesse contexto, a expressão controle, no âmbito da administração pública, representa a “faculdade de 

vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de 

outro”.21 

Outro conceito interessante é apresentado por Guerra, que entende que o controle da administração 

pública é o poder-dever de verificação, inspeção, exame, pela própria administração, por outros Poderes 

ou por qualquer cidadão, quanto à efetiva correção da conduta gerencial de um Poder, órgão ou autoridade, 

no escopo de garantir atuação conforme os modelos desejados e anteriormente planejados, gerando uma 

aferição sistemática.22 

Nessa linha, a expressão poder-dever serve para demonstrar que o controle não é uma mera faculdade, ou 

uma mera opção, mas sim uma obrigação das autoridades competentes. Quando se fala em República, é 

muito comum falar também em princípio do controle, na medida em que, nos Estados republicanos, as 

autoridades têm o dever de prestar contas sobre a sua atuação. Ademais, todas as entidades públicas, 

Poderes, órgãos e agentes públicos se submetem, em alguma medida, a diversas formas de controle. 

Com efeito, a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão já prescrevia, em 1789, que “a 

sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração” (art. 15). Portanto, 

o dever de prestar contas e a sujeição ao controle é inerente ao próprio princípio republicano. 

Vale acrescentar, ao conceito apresentado acima, que além dos Poderes clássicos (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), o controle da administração pública também pode ser realizado por órgãos especializados, 

independentes, previstos diretamente no texto constitucional. Podemos listar, como exemplos, o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas, que são órgãos de estatura constitucional com diversas competências de 

controle. 

 
21 Meirelles, 2013 (p.740). 
22 Guerra, 2007 (p. 90). 
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Enfim, podemos notar que o controle pode ser realizado por diversas formas. Além disso, o controle também 

poderá ser exercido sobre vários aspectos, buscando aferir a legalidade (conformidade), a eficiência, a 

efetividade e outros parâmetros que estudaremos ao longo do nosso curso.  

Com base nas informações já apresentadas, podemos fazer um pequeno esquema sobre o controle da 

administração pública. 

 

 

Controle – Introdução 

Conceito Comparar um objeto a um padrão pré-estabelecido. 

Controle da 

administração 

pública 

▪ Poder-dever de vigilância, exame e inspeção. 

▪ Realizado pela administração, por outros Poderes, por órgãos especializados 

ou pela sociedade. 

▪ Objetivo: assegurar a atuação conforme modelos desejados, quanto à: 

▪ legalidade; 

▪ eficiência 

▪ efetividade 

▪ entre outros. 
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3.2. Classificação do controle 

O controle da administração pública é um gênero que comporta uma série de espécies classificadas 

conforme vários critérios. A seguir, vamos abordar as diversas formas utilizadas pela doutrina para classificar 

a atividade de controle. 

Ressalto, no entanto, que algumas classificações serão abordadas apenas quanto ao aspecto essencial para 

fins de classificação. Portanto, nosso objetivo não será esgotar todo o tema, mas apenas ter uma noção geral, 

por enquanto. Vamos lá! 

Classificações 

  

 
 

  

3.2.1. Quanto ao momento ou oportunidade 

Quando ao momento ou oportunidade, o controle pode ser: 

a) prévio (a priori); 

b) concomitante (pari passu); 

c) posterior (a posteriori). 

 



 

 
37 

 

Este critério é bem tranquilo de entender. Ele leva em consideração quando o controle é realizado: antes, 

durante ou depois da realização do ato controlado. 

O controle prévio – também chamado de preventivo, perspectivo, a priori ou ex ante –, é realizado antes da 

prática do ato controlado. Em geral, é adotado quando o ato depende de autorização ou aprovação prévia 

de outra autoridade ou poder. É considerado um controle preventivo justamente porque se destina a evitar 

que seja praticado um ato ilegal ou contrário ao interesse público. 

São exemplos de controle preventivo: (i) a aprovação da realização de uma obra pelo setor de engenharia de 

um órgão; (ii) a aprovação, pelo Senado Federal, do nome de autoridade indicada pelo Presidente da 

República para ocupar determinados cargos (CF, art. 52, III e IV); (iii) autorização do Senado Federal para que 

a União, estados, DF ou municípios realizem operações externas de natureza financeira (CF, art. 52, V); (iv) o 

procedimento de liquidação de despesa como requisito para que se efetue o seu pagamento; etc. 

Vale observar que o controle prévio pode ser realizado por todos os Poderes. Assim, em que pese o controle 

judicial, em regra, seja subsequente; ele também poderá ter caráter prévio. Por exemplo, a Constituição 

Federal dispõe, em seu art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito. Logo, há a possibilidade de controle prévio por esse Poder, como, por exemplo, na 

concessão de cautelar em mandado de segurança com a finalidade de impedir a prática ou conclusão de ato 

administrativo que restrinja o direito líquido e certo de determinado administrado. 

Por outro lado, o controle concomitante – também conhecido como sucessivo, simultâneo, prospectivo ou 

pari passu –, é aquele realizado enquanto o ato controlado é praticado. Ocorre, por exemplo, quando um 

órgão de controle fiscaliza a execução de uma obra enquanto ela é realizada; ou quando determinadas 

comissões acompanham, ao longo do ano, a execução do orçamento anual. Outro exemplo ocorre quando 

os tribunais de contas realizam os chamados acompanhamentos, que são instrumentos de fiscalização 

realizados ao longo de determinado período.  

Por fim, o controle posterior – também chamado de subsequente, retrospectivo, corretivo ou a posteriori – 

é realizado após a prática do ato controlado. Tal controle tem o objetivo de rever o ato já praticado para 

corrigi-lo, desfazê-lo ou confirmá-lo. Dessa forma, podem ser consequências do controle posterior a prática 

de atos como a aprovação, homologação, anulação, revogação ou convalidação.23 

Os controles realizados pelos tribunais de contas e demais órgãos de controle são predominantemente 

controles posteriores. Por exemplo, a apreciação das contas anuais do Presidente da República, realizada 

pelo Tribunal de Contas da União – TCU, é um controle posterior, uma vez que é realizada no ano seguinte 

ao exercício a que se refere. 

Com efeito, o controle posterior costuma gerar mais eficiência a partir de três pressupostos: (a) o agente 

público terá maior autonomia e não precisará pedir “autorização” para realizar todos os atos administrativos; 

(b) a possibilidade de ser controlado, ainda que por amostragem, faz com que os agentes tenham “receio” 

do controle e, por isso, tendem a agir conforme as exigências legais; (c) por fim, o órgão de controle pode 

 
23 Di Pietro, 2017 (p. 909). 
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direcionar a sua atuação apenas para os casos em que há maior risco ou materialidade, aumentando a 

eficiência do próprio sistema de controle. 

Todavia, atualmente, os órgãos de controle estão utilizando sistemas de informação e tecnologia para 

implementar cada vez mais mecanismos de controle concomitante – como o controle informatizado da 

execução orçamentária e da execução de obras – e, em alguns casos, até mesmo implementando controles 

preventivos. Isso porque, quando o objeto do controle tem importância significativa para a sociedade ou 

envolve volumes consideráveis de recursos, a recuperação de eventuais danos pode se tornar irreversível. 

As obras da Copa do Mundo são exemplo desse tipo de situação. Elas envolveram um volume significativo 

de recursos e, posteriormente, foram identificados diversos indícios de superfaturamento e de desperdícios. 

Infelizmente, nesses casos, os valores desperdiçados ou desviados dificilmente serão recuperados 

integralmente. 

 

Controle quanto ao momento ou oportunidade 

Prévio 
▪ outros nomes: preventivo, perspectivo, a priori ou ex ante 

▪ realizado antes do ato controlado, para evitar a ocorrência de irregularidades. 

Concomitante 

▪ outros nomes: sucessivo, simultâneo, prospectivo ou pari passu 

▪ realizado conjuntamente com a prática do ato controlado, ao longo de 

determinado período. 

Posterior 

▪ outros nomes: subsequente, retrospectivo, corretivo ou a posteriori 

▪ realizado após a prática do ato, com o objetivo de corrigir irregularidades ou 

simplesmente confirmar a regularidade. 

3.2.2. Quanto ao órgão ou à natureza do órgão controlador 

Quanto ao órgão ou à natureza do órgão controlador o controle pode ser: 



 

 
39 

 

a) administrativo; 

b) legislativo; 

c) judicial. 

 

 

Controle administrativo 

O controle administrativo é aquele realizado pela administração pública sobre os seus próprios atos. Nesse 

caso, o controle possui como fundamento basicamente a hierarquia e a autotutela. A hierarquia porque os 

órgãos superiores gozam, entre outros, do poder de revisão, de fiscalização e de controle sobre a atuação 

dos seus subordinados. Quanto à autotutela, esta é a prerrogativa do poder público de controlar os seus 

atos e, quando for o caso, desfazê-los mediante revogação ou anulação, conforme consta na Súmula 473 do 

STF.24 

O controle administrativo envolve os aspectos de legalidade e de mérito, podendo ensejar a confirmação, 

anulação, revogação ou convalidação dos atos administrativos.25 Além disso, pode ser exercido de ofício (ou 

seja, pela iniciativa da própria administração) ou por provocação.  

 Controle legislativo 

O controle legislativo ou parlamentar é o controle exercido pelo Poder Legislativo sobre a atuação da 

administração pública. Ele se subdivide em controle parlamentar direto (ou político) e controle parlamentar 

indireto (ou técnico). 

O primeiro é exercido pelas Casas do Poder Legislativo, isto é, no âmbito federal pelo Congresso Nacional, 

por intermédio do Senado e da Câmara dos Deputados; nos estados, pelas assembleias legislativas; no DF, 

pela Câmara Legislativa; e, nos municípios, pelas câmaras municipais (ou câmaras de vereadores). São 

exemplos desse tipo de atuação: (a) a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (CF, art. 49, V); (b) o julgamento das contas anuais 

prestadas pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); e (c) as comissões parlamentares de inquérito (CF, 

art. 58, § 3º); entre outras. 

 
24 Este assunto será analisado de forma mais completa adiante. Por isso, não vamos especificar a Súmula 473, neste 
momento, nem entraremos nos detalhes sobre o tema. 
25 A expressão “confirmação”, especificamente neste caso, foi utilizada no simples sentido de considerar o ato válido e, por 
isso, simplesmente “não fazer nada”. Por outro lado, anulação é o desfazimento de um ato administrativo ilegal (controle 
de legalidade), enquanto a revogação é o desfazimento de um ato administrativo válido, porém que se mostre inconveniente 
e inoportuno (controle de mérito). Por fim, a convalidação é a correção dos vícios sanáveis (competência e forma) de um 
ato administrativo. 
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Por sua vez, o controle parlamentar indireto ou técnico é exercido pelos tribunais de contas. São exemplos 

de atuação nesse sentido: (a) a emissão de parecer prévio sobre as contas do Presidente da República (CF, 

art. 71, I); (b) o julgamento das contas dos administradores públicos (CF, art. 71, II); (c) a aplicação de sanções 

aos responsáveis no caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas (CF, art. 71, VIII); (d) o 

controle das despesas decorrentes de contratos administrativos (Lei 8.666/1993, art. 113, caput); e muitas 

outras. 

Controle judicial 

Finalmente, o controle judicial ou jurisdicional é o controle realizado exclusivamente pelo Poder Judiciário 

sobre a atuação da administração pública. Nessa linha, a Constituição Federal dispõe que “a lei não excluirá 

da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se do chamado princípio da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, que basicamente significa que o Poder Judiciário, no Brasil, tem o 

monopólio (ou quase monopólio) da função jurisdicional. Dessa forma, é o Poder Judiciário que tem a 

capacidade de decidir com força de definitividade, solucionando os conflitos existentes. É um controle 

eminentemente de legalidade, realizado por provocação e que, em regra, é posterior à prática do ato. O 

controle judicial ocorre por intermédio das chamadas ações judiciais e pode ocorrer pela utilização dos 

remédios constitucionais, como o mandado de segurança, o habeas corpus, habeas data, ação popular, ação 

civil pública, etc. 

 

Controle quanto ao órgão ou à natureza do órgão controlador 

Administrativo 

▪ administração controlando os seus próprios atos 

▪ controle mais amplo, fundamentado na hierarquia e autotutela. 

▪ legalidade e mérito; de ofício ou por provocação. 

Legislativo 
▪ Parlamentar direto (político): casas do legislativo 

▪ Parlamentar indireto (técnico): tribunais de contas 

Judicial 
▪ Exercido pelo Poder Judiciário, solucionando litígios com força de definitividade 

▪ Controle de legalidade, por provocação e, em regra, posterior. 
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3.2.3. Quanto à localização do controlador 

Quanto à localização do controlador o controle pode ser: 

a) interno; 

b) externo; e 

c) social. 

 

 

Controle interno 

O controle interno é aquele realizado por órgão integrante do mesmo Poder que está sendo controlado. 

Assim, quando um Poder controla os seus próprios atos ou controla a atuação de seus próprios agentes 

públicos, o controle realizado será interno. Com efeito, o controle interno pode ser realizado pelo Poder 

Executivo sobre a sua própria atuação, mas também pode ser realizado pelo Legislativo ou pelo Judiciário 

quando estes estiverem controlando os seus respectivos atos administrativos. 

São exemplos de controle interno: (a) os atos de uma corregedoria sobre os servidores do respectivo órgão; 

(b) a atuação da Controladoria Geral da União – CGU, em relação aos atos do Poder Executivo; (c) a revogação 

de um ato administrativo realizada pelo Diretor Administrativo da Câmara dos Deputados. 

Controle externo 

O controle externo, por outro lado, é aquele realizado por um Poder sobre a atuação de outro Poder. Nesse 

contexto, será externo o controle que o Poder Judiciário faz quando anula um ato administrativo do Poder 

Executivo; ou quando o Congresso Nacional susta os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar (CF, art. 49, V); ou, ainda, quando o Congresso Nacional julga as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República (CF, art. 49, IX); quando o Senado Federal aprova a escolha do 

Presidente e dos dirigentes do Banco Central (CF, art. 52, III, “d”); ou, então, quando o Tribunal de Contas da 

União julga as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos (CF, art. 71, II); etc. 

Assim, sempre que um poder intervir na atuação do outro estaremos diante do chamado controle externo. 

Nesta ótica, o controle externo é fundamentado no denominado sistema de freios e contrapesos, por meio 
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do qual um Poder pode intervir na atuação do outro, sempre com fundamento em algum comando 

constitucional. 

O conceito apresentado até agora, todavia, é o de controle externo em sentido amplo. Porém, em sentido 

estrito, o controle externo é aquele de titularidade do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, 

nos termos dos artigos 70 e 71 da Constituição Federal, vejamos: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 

Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, [...]. 

Podemos afirmar que a expressão “controle externo”, quando mencionada expressamente na Constituição 

Federal, representa o sentido estrito da expressão,26 tratando, assim, do controle da gestão pública. Ao longo 

de todo o nosso curso, normalmente, a expressão “controle externo” será adotada em sentido estrito.  

 

 

Controle social 

Por fim, podemos falar ainda em controle social – também chamado de controle externo social – é aquele 

realizado pela sociedade sobre a atuação da administração pública. Nessa linha, a CF dispõe que todos têm 

direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 

geral (CF, art. 5º, XXXIII); e todos têm assegurado o direito de peticionar aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, XXXIV, “a”). Com efeito, a CF também assegura 

 
26 A CF também emprega a expressão “controle externo” para se referir ao controle que o Ministério Público exerce sobre 
a atividade policial (CF, art. 129, VII). 
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outros meios de exercer o controle social, mas vamos deixar para estudar tudo isso em capítulo específico 

na próxima aula. 

 

Controle quanto à localização do controlador 

Interno ▪ realizado por órgão integrante do mesmo Poder que está sendo controlado 

Externo 

▪ sentido amplo: realizado por um Poder sobre a atuação de outro Poder; 

▪ sentido estrito: realizado pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de 

Contas. 

Social ▪ realizado pela sociedade sobre a atuação da administração pública 

3.2.4. Quanto à natureza ou aspecto do objeto controlado 

Quanto à natureza ou ao aspecto, o controle pode ser: 

a) de legalidade; e 

b) de mérito. 

O controle de legalidade tem por objetivo verificar a conformação do ato com a legislação. Nessa linha, é 

importante destacar que a Constituição Federal elege o princípio da legalidade como princípio 

Constitucional. Dessa forma, a atuação da administração pública somente será válida quando fundamentada 

na lei. 

O controle de legalidade pode ser exercido pelos três Poderes. Vejamos alguns exemplos: 

i) o Judiciário controla a legalidade por intermédio de diversos tipos de ações judiciais, como o mandado 

de segurança (CF, art. 5º, LXIX) e a ação popular (CF, art. 5º, LXXIII); 

ii) o Legislativo,27 por sua vez, controla a legalidade por intermédio da atuação do Tribunal de Contas, 

quando esta Corte aprecia a legalidade dos atos de provimento de pessoal (CF, art. 71, III); 

iii) por fim, a própria administração pode desfazer seus atos administrativos por meio da autotutela 

(Súmula 473 do STF). 

Como resultado, o controle de legalidade pode ensejar a simples confirmação do ato (quando estiver em 

conformidade com o ordenamento jurídico), ou poderá ensejar a anulação do ato (quando estiver em 

 
27 Há bastante controvérsia quanto ao fato de os tribunais de contas integrarem, ou não, o Poder Legislativo. Vamos 
conversar sobre isso ao longo do curso. Neste momento, tome o exemplo apenas para fins de classificação da forma de 
controle realizada pelo Tribunal de Contas. Porém, o fato de ele compor ou não o legislativo será estudado em outro 
momento. 
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desconformidade com o ordenamento jurídico). A confirmação, quando ocorrer de forma expressa, pode ser 

realizada mediante atos de homologação, aprovação, visto, entre outros. 

Por outro lado, a anulação, que é o desfazimento do ato ilegal, pode ser realizada pelo Poder Judiciário 

(controle jurisdicional, que sempre depende de provocação) ou pela administração pública (autotutela, que 

pode ser realizada de ofício ou mediante provocação). No entanto, eventualmente, a administração pública 

poderá realizar a convalidação do ato administrativo, que é a correção do vício do ato com vício sanável.28 

Nesse caso, uma vez convalidado, o ato permanecerá no mundo jurídico, com a preservação de todos os 

seus efeitos, desde a origem. Vale lembrar, porém, que o Poder Judiciário não pode convalidar um ato da 

administração pública, cabendo-lhe somente à anulação. 

É importante anotar, portanto, que o controle de legalidade, quando exercido pelo Poder Judiciário, 

dependerá sempre de provocação e não poderá convalidar um ato administrativo. Por outro lado, a 

administração pode agir por provocação ou de ofício, podendo tanto anular como convalidar o ato inválido. 

 

Por outro lado, o controle de mérito trata da margem de liberdade que a lei outorga ao agente público 

para, no caso concreto, definir qual conduta atende melhor ao interesse público. O juízo de mérito surge 

justamente porque a lei não é capaz de definir todas as soluções possíveis para o complexo mundo em que 

vivemos. Nesse caso, o legislador opta por instituir limites e deixa para o agente público analisar os motivos 

(os fundamentos) para definir o objeto (o conteúdo) do ato. 

Por exemplo: a legislação poderá estabelecer que a ocorrência de determinadas infrações pode ensejar a 

aplicação da pena de suspensão entre 1 e 90 dias ao servidor público infrator. Nesse caso, a autoridade fará 

um juízo interpretativo para definir a gravidade da infração, podendo aplicar a sanção entre o limite mínimo 

e máximo. Há, nessa situação, uma margem de liberdade estabelecida pelo legislador, o que configura o juízo 

de mérito. 

Dessa forma, quando uma autoridade controla o mérito, três consequências podem ocorrer: (i) a 

confirmação do ato exatamente como se encontra (aprovação, confirmação, etc.), quando a autoridade 

 
28 Entenda a convalidação como a correção de um ato administrativo com vícios sanáveis, ou seja, com vícios não tão graves. 
Segundo a doutrina, são passíveis de convalidação os vícios de competência (desde que não seja exclusiva) e de forma (desde 
que não seja essencial). Além disso, a Lei 9.784/1999 dispõe que, “em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão 
ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração” (art. 55). 
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controladora entender que o ato deve permanecer exatamente como praticado originariamente; (ii) a 

alteração do conteúdo do ato, dentro da esfera de competência de cada autoridade; (iii) o desfazimento do 

ato, mediante revogação. 

Imagine a seguinte situação: um servidor é removido, de ofício, para outra localidade, já que foi constatado 

que a unidade em que trabalha possui um volume de trabalho baixo, enquanto outras unidades estão com 

acúmulo de serviço. Tal remoção ocorre com base em competência discricionária, destinada a melhor 

atender ao interesse público. Imagine também que o ato de remoção observou a legislação, não tendo que 

se falar em qualquer tipo de ilegalidade. O servidor removido, porém, não gostou da medida e interpôs 

recurso para a autoridade superior. Esta autoridade poderá: (i) manter a remoção, confirmando o ato, 

exatamente como praticado; (ii) poderá manter a remoção, mas alterar a localidade (ao invés de removê-lo 

para a unidade “x”, vai removê-lo para a unidade “y”); (iii) poderá desfazer a remoção, com base em sua 

competência discricionária, mediante revogação. 

No entanto, não confunda mérito com ato discricionário. O mérito é apenas a margem de liberdade 

presente nos atos discricionários. Consequentemente, o Poder Judiciário não pode invadir o mérito, mas 

nada impede que ele avalie outros elementos do ato. Por exemplo: a lei pode definir que a multa para 

determinada infração seja aplicada entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00. De certa forma, se a multa for aplicada 

dentro destes limites, seguindo padrões razoáveis, não poderá o Judiciário invalidar o ato. Se, no entanto, a 

multa for aplicada por autoridade incompetente; ou se não for observado o contraditório e a ampla defesa; 

ou ainda se a multa for aplicada acima dos limites legais; nestes casos, o Judiciário poderá invalidar o ato 

discricionário, sem que esteja invadindo o seu mérito.  

Da mesma forma, se, eventualmente, um ato discricionário mostrar-se desarrazoado ou desproporcional, o 

Poder Judiciário poderá anulá-lo em virtude de sua ilegalidade ou ilegitimidade. Nesse caso, também não 

houve invasão de mérito. E, mesmo assim, o ato poderá ser desfeito, uma vez que atos exagerados 

configuram abuso, e consequentemente são ilegais ou ilegítimos. 

 

 

 

(1) Odete Medauer inclui também o controle da “boa administração”, que reflete basicamente o controle 

da eficiência, produtividade, gestão, etc. Vale anotar, todavia, que o controle da “boa gestão” 



 

 
46 

 

envolve, de certa forma, alguns aspectos de mérito, porém sem que o órgão de controle substitua a 

função do administrador. Muitas vezes, tal controle é realizado pelos Tribunais de Contas. Nesse caso, 

caberá ao Tribunal verificar se o administrador fez boas opções para o interesse público. Todavia, 

diante de situações igualmente boas para o interesse público, não poderá o órgão de controle 

questionar ou invalidar a decisão legítima da autoridade pública. Ademais, nesse tipo de controle, 

também não caberá ao órgão de controle “revogar” atos administrativos, pois tal competência seria 

apenas da autoridade administrativa competente. Enfim, a boa administração envolve um controle 

de mérito limitado. 

(2) Ultimamente, o controle de legalidade vem ganhando uma ampliação no seu sentido. Modernamente, 

os órgãos de controle não se limitam a controlar apenas a conformação do ato com a lei. Tem sido 

comum falar em controle de legitimidade, que envolve, além do mero confronto com a lei, o 

confronto com o objetivo da norma. Nesse caso, quando a lei determina que seja realizado concurso 

público para o provimento em cargos públicos, não basta a mera realização do concurso, é também 

imprescindível que o procedimento seja objetivo e isonômico, afinal de contas o objetivo da norma, 

ao determinar a realização do concurso, é de proporcionar iguais condições de concorrência entre os 

candidatos ao cargo. 

(3) Ainda na seara da ampliação do conceito do princípio da legalidade, é cada vez mais comum a 

constitucionalização do Direito Administrativo, o que enseja a aplicação de diversos princípios 

constitucionais na interpretação da legislação. Não basta mais a mera conformação com a lei, pois o 

ato deve se adequar à lei, aos valores e aos princípios, ou seja, ao Direito como um todo. 

(4) Com isso, um ato administrativo pode ser anulado pelo Poder Judiciário por ferir princípios, como os 

princípios da moralidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, etc. Esse 

fenômeno aumenta o âmbito do controle judicial e, consequentemente, diminui o campo da 

discricionariedade administrativa. Por exemplo, quando uma autoridade aplica uma sanção 

exagerada, ainda que dentro do limite máximo permitido em lei, o ato poderá ser invalidado pelo 

Poder Judiciário por ferir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse caso, o ato estaria 

“dentro dos limites”, mas feriu princípios, configurando abuso de poder e, consequentemente, sendo 

passível de controle e invalidação pelo Poder Judiciário. 

(5) Fala-se também, ainda no contexto da ampliação do princípio da legalidade, em princípio da 

juridicidade, uma vez que a administração deve se submeter ao Direito como um todo, incluindo as 

leis, a Constituição, as normas internacionais, os regulamentos e demais atos normativos secundários, 

entre outros. Nesse contexto, vale acrescentar também que um ato pode ser anulado até mesmo por 

contrariar uma súmula vinculante do STF, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal.29 

 
29 Art. 103-A. [...] § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a 
aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 
cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme 
o caso. 
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Controle quanto à natureza ou aspecto 

Legalidade 

▪ conformação do ato com a legislação. 

▪ pode ser realizado por todos os Poderes, principalmente pelo Judiciário e pela 

própria administração pública. 

▪ o controle de legalidade pode ensejar: 

▪ confirmação: quando estiver “tudo certo”; 

▪ anulação: quando o ato for ilegal; 

▪ convalidação: quando o ato possuir vício sanável (não compete ao 

Judiciário convalidar ato da administração pública). 

▪ O conceito de controle de legalidade vem sendo ampliado, envolvendo outros 

aspectos, como: 

▪ a constitucionalização do direito administrativo; 

▪ a legitimidade; 

▪ a juridicidade. 

Mérito 

▪ juízo de conveniência e oportunidade, dentro da margem de liberdade prevista 

em lei. 

▪ prerrogativa apenas da administração pública; 

▪ o controle de mérito pode ensejar: 

▪ manutenção, ou confirmação do ato: quando o superior concordar 

integralmente com o ato do subordinado; 

▪ alteração do conteúdo: o ato é mantido, mas com ajustes quanto ao 

conteúdo, dentro dos limites legais; ou 

▪ revogação: por conveniência e oportunidade. 

▪ Eventualmente, poderá ser realizado pelo Tribunal de Contas, mas de forma 

bastante limitada. A Corte de Contas avaliará aspectos de eficiência, 

economicidade, boa gestão, mas sem substituir a discricionariedade legítima da 

autoridade pública e sem ter o poder para revogar atos da administração. 
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3.2.5. Quanto à iniciativa 

Quando à iniciativa, o controle pode ser: 

a) de ofício; 

b) por provocação 

O controle de ofício é aquele realizado independentemente de solicitação de qualquer pessoa. Nessa linha, 

a administração rege-se pelo princípio da oficialidade e, por isso, pode instaurar processos administrativos, 

controlar e desfazer atos administrativos por iniciativa própria. Por exemplo, quando um superior anula o 

ato de seu subordinado, sem que ninguém tenha provocado o controle, estaremos diante do controle de 

ofício.  

Por outro lado, o controle por provocação é aquele realizado por provocação de terceiro. Quando um 

particular faz uma representação denunciando uma irregularidade ou quando interpõe algum tipo de recurso 

administrativo, estaremos diante do controle provocado.  

É possível incluir, também nesta classificação, o controle compulsório ou periódico, que é aquele que a 

legislação determina que seja realizado ao término de determinado período. O principal exemplo é a 

prestação de contas anual (CF, arts. 49, IX; 70, parágrafo único; 71, I e II; e 84, XXIV). Tais prestações de 

contas serão, em regra, julgadas pelo Tribunal de Contas, exceto as contas do chefe do Executivo, que são 

julgadas pelo Legislativo, após a emissão de parecer prévio pelas Cortes de Contas. 
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Controle quanto à iniciativa 

De ofício 
▪ realizado por iniciativa da própria administração, independentemente de 

qualquer requerimento. 

Por provocação 
▪ realizado por provocação de terceiros, mediante recursos, requerimentos, 

denúncias, etc. 

Compulsório ou 

periódico 
▪ realizado em determinado período por expressa determinação legal. 

 

3.2.6. Quanto ao âmbito da administração 

Quanto ao âmbito da administração (ou ao fundamento, ou à amplitude) o controle pode ser: 

a) por subordinação ou hierárquico; 

b) por vinculação ou finalístico. 
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O controle por subordinação ou hierárquico é aquele realizado dentro dos patamares de hierarquia 

existentes na administração pública, que permite que o órgão ou autoridade superior fiscalize, oriente e 

reveja a atuação de seus subordinados. Nesse contexto, o controle hierárquico possui quatro características 

principais: (a) é pleno, pois abrange o mérito e a legalidade; (b) é permanente, uma vez que pode ser 

exercido a qualquer tempo; (c) é absoluto (presumido), porque independe de previsão legal; (d) será sempre 

um controle interno, uma vez que ocorre no âmbito da mesma Administração. 

Este é o controle típico do Poder Executivo, em que um órgão superior controla o inferior. Por exemplo, um 

Ministério exerce o controle hierárquico sobre suas secretarias, que controlam hierarquicamente suas 

superintendências, que, por sua vez, estabelecem controle hierárquico sobre as delegacias e assim por 

diante. Claro que esse controle também se manifesta sobre os órgãos administrativos dos Poderes Legislativo 

e Judiciário e também na administração indireta. Assim, o Presidente de um tribunal exerce o controle 

hierárquico sobre a estrutura administrativa desse tribunal; da mesma forma, o presidente de uma autarquia 

controla hierarquicamente a estrutura administrativa a ele subordinada. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle hierárquico “pressupõe as faculdades de supervisão, coordenação, 

orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das atividades controladas, bem como os meios 

corretivos dos agentes responsáveis”30.  

Finalmente, quanto à observação de que este controle independe de previsão legal, a doutrina dispõe que a 

lei cria a estrutura hierárquica, subordinando um órgão ao outro e, por conseguinte, outorgando o controle 

pleno. Dessa forma, não há porque uma nova lei criar a competência para fiscalização, uma vez que essa 

faculdade já decorre diretamente da hierarquia. 

Por outro lado, o controle por vinculação – também conhecido como controle finalístico, tutela ou 

supervisão ministerial –, é aquele realizado sobre os atos praticados por pessoa jurídica diversa. O principal 

exemplo trata do controle realizado pelos órgãos e entidades da administração direta sobre a atuação da 

administração indireta. Segundo Hely Lopes Meirelles, o controle finalístico é “o que a norma legal 

estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem 

exercitadas e as finalidades objetivadas”. Como exemplo, temos o controle que uma agência reguladora 

sofre do ministério do setor correspondente. 

Com efeito, o controle por vinculação será sempre um controle limitado. Vale acrescentar que parcela da 

doutrina afirma que ele também será sempre um controle externo. No entanto, sobre este último ponto, nós 

vamos dedicar um capítulo específico para explicar a polêmica quanto à sua classificação.  

Como não há hierarquia na relação, esse controle é bem menos amplo que o controle hierárquico, ocorrendo 

dentro dos limites previstos em lei. Vale dizer, enquanto o controle hierárquico é amplo e independe de 

previsão legal, o controle finalístico depende de previsão legal, que estabelecerá as hipóteses e os limites de 

atuação. 

Ainda nos ensinamentos de Meirelles, o controle finalístico é um controle teleológico, de verificação do 

enquadramento da instituição no programa geral de Governo e do acompanhamento dos atos de seus 

 
30 Meirelles, 2013, p. 742. 
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dirigentes no desempenho de suas funções estatutárias, com o objetivo de garantir o atingimento das 

finalidades da entidade controlada. Trata-se, portanto, de meio para garantir a observância do princípio da 

especialização, ou seja, de observar se as entidades administrativas estão cumprindo as finalidades previstas 

em sua lei de criação ou de autorização. 

Finalizando, cumpre observar que a doutrina também chama o controle finalístico de tutela ou, nos termos 

do Decreto-Lei 200/1967, de supervisão ministerial. Por fim, ainda é possível designá-lo como controle por 

vinculação, em contraposição ao controle hierárquico que ocorre por subordinação. 

 

Controle quanto ao âmbito da administração 

Por subordinação 

ou hierárquico 

▪ realizado por iniciativa da própria administração, independentemente de 

qualquer requerimento; 

▪ marcado pela presença de hierarquia / subordinação; 

▪ pleno, permanente, absoluto (presumido) e interno. 

Por vinculação ou 

finalístico 

▪ realizado por pessoa jurídica distinta, como ocorre quando a administração 

direta controla as entidades da administração indireta; 

▪ não tem subordinação/hierarquia, mas somente vinculação; 

▪ destina-se a aferir o cumprimento do princípio da especialidade; 

▪ limitado, depende de lei, não é presumido. 

 

3.3. Questões comentadas - FGV 

(FGV - Técnico Judiciário/TJ CE/2019) Controle da administração pública é o conjunto de mecanismos 

jurídicos e administrativos por meio dos quais o poder público e o próprio povo exercem o poder de 

fiscalização e de revisão da atividade administrativa. 

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, quanto à natureza do órgão controlador, o controle 
pode ser classificado como: 

a) legislativo, que é aquele executado pelo Poder Legislativo, com o auxílio da Procuradoria-Geral de 
Justiça; 

b) judicial, que é aquele executado pelo Poder Judiciário, que, em regra, faz a revisão do mérito 
administrativo; 

c) administrativo, que é aquele executado pela própria Administração Pública, calcado em seu poder de 
autotutela; 
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d) externo, que é aquele executado pelo Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas; 

e) externo, que é aquele executado pelo Ministério Público, com o auxílio da Controladoria-Geral. 

Comentário: quanto ao órgão ou à natureza do órgão controlador, o controle pode ser administrativo, 

legislativo ou judicial. Então, vamos analisar as nossas alternativas: 

a) o Legislativo exerce o seu controle com o auxílio do Tribunal de Contas, na forma dos arts. 70 e 71 da CF 

– ERRADA; 

b) o Poder Judiciário não pode invadir o mérito do ato administrativo – ERRADA; 

c) o fundamento do controle administrativo é a autotutela, permitindo que o poder público controle os seus 

próprios atos, desfazendo os atos ilegais (anulação) ou inconvenientes e inoportunos (revogação) – 

CORRETA; 

d) e e) o controle externo, em seu sentido estrito, é realizado pelo Legislativo, com o auxílio do TC – ERRADAs. 

Gabarito: alternativa C. 

(FGV - Especialista em Políticas Públicas/Prefeitura de Salvador/2019) Determinado Município do Estado 

da Bahia, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exerce o controle finalístico sobre a 

autarquia municipal de meio ambiente, para verificar se a entidade está cumprindo as disposições 

definidas na lei específica que a criou. 

A hipótese em tela, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, trata do controle por 

a) subordinação, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de 
uma mesma pessoa jurídica da Administração Pública. 

b) legalidade, eis que praticado por autoridade hierarquicamente superior, entre órgãos e agentes de uma 
mesma pessoa jurídica da Administração Pública. 

c) hierarquia, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade centralizada, que tem a 
obrigação de prestar contas sobre o cumprimento de suas obrigações estatutárias. 

d) vinculação, eis que praticado pela Administração Direta sobre uma entidade descentralizada, não se 
caracterizando como subordinação hierárquica, mas tão somente uma espécie de supervisão. 

e) extensão, eis que praticado pela Administração Direta sobre a Indireta, mediante controle externo 
exercido por um poder em relação aos atos administrativos praticados por outro poder do Estado. 

Comentário: o controle que a administração direta exerce sobre a indireta é chamado de controle por 

vinculação, uma vez que se refere à vinculação realizada entre o ente central (pessoa política) e o ente 

descentralizada (pessoa administrativa), para fins de controle finalístico. 

Nesse tipo de controle, não temos relação de hierarquia, mas apenas vinculação ou supervisão. Logo, o 

gabarito é a letra D. 

As letras A, B e C estão incorretas, pois todas mencionam uma relação de hierarquia ou de subordinação, 

que inexiste nesse tipo de controle. Por fim, a letra E está incorreta, já que não se adota, na corrente 

majoritária, uma classificação chama de extensão. Ademais, não há um controle de um poder sobre o outro, 
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mas sim da administração direta sobre a indireta. Por fim, a classificação desse tipo de controle (se interno 

ou externo) não é consensual. 

Gabarito: alternativa D. 

(FGV - Analista Legislativo/AL RO/2018) Em matéria de controle da administração pública, a Assembleia 

Legislativa de Rondônia deve exercer o controle 

a) judicial, com auxílio do Tribunal de Contas estadual, de fiscalização sobre os atos administrativos do 
Executivo, do Judiciário e do próprio do Legislativo. 

b) legislativo sobre os atos normativos editados pelos Poderes Judiciário e Executivo, sustando os efeitos 
dos atos inconstitucionais. 

c) externo, com auxílio do Tribunal de Contas estadual, sobre o Executivo, o Judiciário e o Ministério 
Público estaduais no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos. 

d) administrativo e o interno, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas dos órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo estadual. 

e) interno sobre verbas públicas dos demais poderes, mediante fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial de todas as entidades da administração direta e indireta. 

Comentário: a Assembleia é titular do controle externo, no sentido estrito desse termo, exercendo-o com o 

auxílio do Tribunal de Contas. Esse controle refere-se ao aspecto contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e é realizado quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 70, caput). 

Ademais, o controle externo é realizado sobre o Executivo, Judiciário e Ministério Público (e também sobre 

o próprio Legislativo e Tribunal de Contas). Logo, o gabarito é a letra C. 

Vejamos as demais opções: 

a) a Assembleia não faz controle judicial, pois este é exercido apenas pelo Poder Judiciário – ERRADA; 

b) a competência do Legislativo para sustar os atos normativos refere-se aos atos do Poder Executivo, na 

forma do art. 49, V, da CF – ERRADA; 

d) nesse caso, teremos um controle legislativo e externo – ERRADA; 

e) trata-se, na verdade, de controle externo – ERRADA. 

Gabarito: alternativa C. 

(FGV – Auditor Municipal de Controle Interno/Prefeitura de Niterói/2018) O Conselho Municipal de 

Alimentação de determinado município averiguou que os alimentos comprados pela Prefeitura não 

estavam chegando integralmente às escolas, ou eram entregues após a data de vencimento. Ao verificar 

tal situação, o Conselho decidiu acionar imediatamente a autoridade responsável. Essa conduta do 

Conselho é um exemplo de 

a) regulação consultiva. 

b) deliberação executiva. 
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c) controle social. 

d) controle judicial. 

e) auditoria governamental. 

Comentário: os conselhos, em regra, são órgãos da sociedade civil ou com composição de membros da 

sociedade e de instituições que se responsabilização pela realização do controle social. Isso porque eles 

permitem que a própria população participe do controle e da tomada de decisão sobre os assuntos de 

interesse coletivo. Logo, o gabarito é a letra C. 

Gabarito: alternativa C. 

(FGV – Auditor Municipal de Controle Interno/Prefeitura de Niterói/2018) O controle na Administração 

Pública é de suma importância para que o Estado execute suas funções em conformidade com a 

Constituição. Sobre o controle interno no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) É exercido pelo Judiciário quando julga uma ação trabalhista contra uma autarquia. 

b) Está subordinado ao controle externo, tendo a sua organização definida pelos tribunais de contas. 

c) Por ter caráter meramente administrativo, não assegura os princípios de ampla defesa e contraditório. 

d) Utiliza a técnica de controle posterior, deixando o controle prévio e concomitante a cargo do órgão de 
controle externo. 

e) Será exercido de maneira integrada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Comentário: 

a) aqui, teríamos controle judicial e externo – ERRADA; 

b) não existe hierarquia entre os controles interno e externo, mas complementariedade – ERRADA; 

c) mesmo no âmbito administrativo, deverá ser concedido o contraditório e ampla defesa – ERRADA; 

d) os controles prévio, concomitante e posterior podem ser exercidos tanto pelo controle interno como pelo 

controle externo – ERRADA; 

e) perfeito! É isso que determina o caput do art. 74 da CF, vejamos: “os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno” – CORRETA. 

Gabarito: alternativa E. 

(FGV – Técnico/MPE AL/2018) João, tão logo tomou posse no cargo de Prefeito Municipal, foi informado 

pelo seu principal assessor que os atos da sua administração estariam sujeitos ao controle político e 

financeiro do Poder Legislativo. 

Sobre a referida informação, considerando a ordem jurídica brasileira, assinale a afirmativa correta.  

a) Está parcialmente certa, pois o Legislativo exerce o controle político e, o Tribunal de Contas, o financeiro. 

b) Está errada, pois não existe controle político e o controle financeiro é exercido pelo Tribunal de Contas. 

c) Está errada, pois a separação dos poderes impede que qualquer Poder controle os atos do Executivo. 
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d) Está certa, pois o Legislativo, por imperativo constitucional, exerce os referidos controles. 

e) Está parcialmente certa, pois o Legislativo só exerce o controle político, não o financeiro. 

Comentário: 

a), b) e e) de fato, o Legislativo exercerá o controle político – como exemplo, podemos mencionar a 

necessidade de prévia aprovação do Senado Federal para a indicação de nomes de algumas autoridades (CF, 

art. 52, III). Por outro lado, o Tribunal de Contas realiza o controle técnico, dada a natureza de sua atuação. 

Porém, não podemos dizer que o Legislativo não faz controle financeiro, já que o Congresso é o titular do 

controle externo, em seus aspectos financeiro, orçamentário, operacional, contábil e operacional, nos 

termos do art. 70 da Constituição Federal – ERRADAS; 

c) a separação dos poderes legitima a prática do sistema de freios e contrapesos, no qual os Poderes se 

controlam mutuamente, a fim de que nenhum deles passe por cima dos demais – ERRADA; 

d) exatamente. De acordo com o texto constitucional, sabemos que é competência do Legislativo, exercer o 

controle político, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, direcionado a controlar a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública federal (por simetria, 

entendemos ser atinente aos estados, DF e munícipios), mediante controle externo (CF, art. 70, caput) – 

CORRETA. 

Gabarito: alternativa D. 

(FGV – Técnico Judiciário/TJ AL/2018) O controle da administração pública pode ser conceituado como o 

conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização 

e de revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. 

Nesse contexto, de acordo com a doutrina e o texto constitucional, o Poder:  

a) Judiciário é controlado exclusivamente pelo Conselho Nacional de Justiça, não podendo ser alvo de 
qualquer ingerência dos Poderes Legislativo e Executivo; 

b) Legislativo exerce controle externo financeiro sobre o Poder Judiciário no que se refere à receita, à 
despesa e à gestão dos recursos públicos; 

c) Legislativo exerce o controle interno sobre o Poder Executivo, no que tange à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração direta e indireta; 

d) Judiciário exerce o controle externo sobre a legalidade e o mérito administrativo dos atos praticados 
pelos Poderes Executivo e Legislativo; 

e) Executivo exerce o controle externo sobre a legalidade dos atos do Poder Legislativo, devendo declarar 
a inconstitucionalidade dos que violem a Constituição da República de 1988. 

Comentário: 

a) o Judiciário não é controlado exclusivamente pelo CNJ, o qual faz apenas seu controle disciplinar e 

administrativo – ERRADA; 

b) a CF/88 atribuiu ao Poder Legislativo a competência de exercer o controle externo financeiro sobre o 

poder e judiciário no que se refere à receita, à despesa e à gestão dos recursos públicos. E para isso conta 

com o auxílio do TCU – CORRETA; 
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c) o controle feito pelo Poder Legislativo aos demais poderes é externo. Por outro lado, o controle interno 

do Poder Legislativo é limitado à sua estrutura orgânica – ERRADA; 

d) o Judiciário não tem competência para julgar o mérito administrativo. Sua competência se limita ao 

controle dos aspectos legais, somente – ERRADA; 

e) o poder que realiza o controle externo de legalidade e declara a inconstitucionalidade é o Poder Judiciário, 

não o Executivo – ERRADA. 

Gabarito: alternativa B. 

(FGV – Analista Legislativo/Câmara de Salvador - BA/2018) Controle da administração pública é o conjunto 

de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico, a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal 

por órgãos e entidades do próprio poder público e também diretamente pelo povo. 

Nesse contexto, de acordo com a doutrina de Direito Administrativo, na classificação do controle da 
administração pública quanto à natureza do órgão controlador, destaca-se o controle:  

a) administrativo, que decorre da competência que o Poder Judiciário tem para controlar os demais 
poderes; 

b) legislativo, que é executado pelo Poder Legislativo, diretamente ou mediante auxílio do Tribunal de 
Contas; 

c) legislativo, que é executado pelo Ministério Público, como órgão de controle externo dos demais 
poderes; 

d) judicial, que é promovido pelo Tribunal de Contas em âmbito orçamentário em face dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário; 

e) judicial, que é titularizado pelo Ministério Público, que controla a legalidade dos atos praticados pelos 
Poderes Executivo e Legislativo. 

Comentário: 

a) já sabemos que o controle administrativo é aquele exercido pela Administração Pública a fim de controlar 

os seus próprios atos. Por outro lado, quando o Judiciário controle os demais poderes, teremos o controle 

jurisdicional – ERRADA; 

b) exatamente. Essa é a previsão advinda do texto constitucional (arts. 70 e 71). O controle legislativo é 

exercido diretamente pelas casas legislativas ou por intermédio dos tribunais de contas – CORRETA; 

c) como vimos, quem exerce o controle legislativo é o próprio Legislativo. Já o Ministério Público pode ser 

classificado como o órgão de controle da Administração Pública como um todo, atuando como fiscal da Lei 

– ERRADA; 

d) o controle judicial é exercido pelo próprio Poder Judiciário. Lembrando que o TC não integra o Judiciário, 

constituindo órgão independente ligado ao Poder Legislativo – ERRADA; 

e) o MP não faz parte do Poder Judiciário; em verdade, o MP não faz parte de nenhum Poder, constituindo 

basicamente um órgão independente dos demais poderes – ERRADA. 

Gabarito: alternativa B. 
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(FGV – AJ/TJ-PI/2015) Em matéria de controle da Administração Pública, o controle externo dos atos 

praticados pelo Poder Executivo por parte do Poder Judiciário: 

a) se restringe à análise da legalidade dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise 
do mérito dos atos administrativos; 

b) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, em regra, 
respectivamente, anular os ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes; 

c) abrange o controle de legalidade e de mérito dos atos administrativos, podendo o Judiciário, 
respectivamente, anular os inoportunos ou inconvenientes e revogar os ilegais; 

d) se restringe à análise do mérito dos atos, eis que ao Poder Judiciário, em regra, é vedada a análise da 
legalidade formal dos atos administrativos; 

e) é o mais amplo possível, cabendo ao Judiciário, em última instância, analisar o acerto da 
discricionariedade administrativa e da legalidade formal dos atos, em respeito ao princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Comentário: o Poder Judiciário não analisa o mérito da decisão, ou seja, não adentra no juízo de 

conveniência e oportunidade da autoridade administrativa que editou o ato, pois a esse Poder só cabe avaliar 

a legalidade e legitimidade, mas não o mérito. O controle de mérito atua sobre a conveniência ou 

oportunidade do ato controlado. Assim, em regra, somente o Poder que editou um ato administrativo poderá 

exercer o controle do mérito desse ato.  

Gabarito: alternativa A. 

(FGV – Agente de Fiscalização/TCM-SP/2015) Rafael é servidor público ocupante de cargo efetivo de 

Técnico Administrativo do Poder Executivo municipal. Por meio de uma portaria assinada pelo Prefeito, 

Rafael foi cedido para o Poder Legislativo do mesmo município, para exercer a função de chefe de gabinete 

de Vereador, no período de 01/06/14 até 01/06/16. Em meados de 2015, por necessidade do serviço, o 

Prefeito expediu nova portaria revogando a cessão de diversos servidores (dentre eles, a de Rafael) a 

órgãos estranhos ao executivo municipal e determinando seu retorno ao órgão de origem, em 30 dias. 

Inconformado, Rafael impetrou mandado de segurança, pleiteando a manutenção de sua cessão à câmara 

municipal até o dia 01/06/16. A pretensão de Rafael merece ser julgada: 

a) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder 
Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir, pelo princípio da proporcionalidade, que a 
contribuição do servidor cedido à Câmara, no caso concreto, é mais importante que a alegação de 
necessidade de pessoal no executivo; 

b) procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo vinculado e, por tal razão, o Poder 
Judiciário pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do servidor 
de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação da teoria dos 
motivos determinantes; 

c)  procedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o Poder 
Judiciário, em regra, pode controlar o seu mérito e concluir que deve ser respeitado o direito subjetivo do 
servidor de permanecer cedido até o prazo final previsto na portaria (01/06/16), pela aplicação do 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional;  
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d)  improcedente, porque a revogação da cessão é ato administrativo discricionário e, por tal razão, o 
Poder Judiciário, em regra, deve controlar apenas a sua legalidade (e não o seu mérito) e o Prefeito pode 
revogar a cessão antes do prazo final, por motivos de oportunidade e conveniência, que atendam ao 
interesse público; 

e)  improcedente, eis que, apesar de a revogação da cessão ser um ato administrativo vinculado e, por 
isso, tanto a Administração quanto o Poder Judiciário, podem analisar o seu mérito, revisando os valores 
de oportunidade e conveniência na manutenção do ato, na hipótese em tela deve ser respeitada a 
supremacia do Poder Executivo. 

Comentário: sabemos que o Mandado de Segurança é o instrumento previsto para combater ilegalidade ou 

abuso de poder cometido por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 

do Poder Público. No caso do enunciado, podemos perceber que não houve nenhuma ilegalidade ou abuso 

no ato do Prefeito; pelo contrário, ele agiu dentro de sua competência para organizar o funcionamento do 

Poder Executivo municipal, sendo certo também que a cessão de servidores configura uma decisão 

discricionária do Administrador. Sendo assim, não há ilegalidade na revogação da portaria, que se deu por 

motivos de necessidade do serviço. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário está restrito à análise da legalidade 

do ato, não podendo determinar a permanência do servidor no órgão cedido, pois estaria adentrando no 

mérito da decisão da Administração, o que é vedado. 

Gabarito: alternativa D. 

(FGV - ARE/SEAD AP/2010) No conceito de controle da administração pública, a comprovação da eficiência 

ou da oportunidade de um ato diz respeito: 

a) ao controle hierárquico. 

b) ao controle finalístico. 

c) ao controle externo popular. 

d) ao controle de mérito. 

e) ao controle preventivo. 

Comentário: vamos começar relembrando as classificações para o controle da Administração Pública: 

• Controle hierárquico: resulta do escalonamento hierárquico dos órgãos administrativos; 

• Controle finalístico: refere-se ao poder que não possui fundamento na hierarquia; 

• Controle externo: realizado por órgão independente ou de outro Poder do que efetuou o ato 
controlado; 

• Controle popular: efetuado pela sociedade civil ou pelos administrados em geral; 

• Controle de mérito: tem por objetivo comprovar a eficiência e os resultados do ato, além dos 
aspectos de conveniência e oportunidade; e 

• Controle preventivo: é o controle prévio realizado antes do início da prática do ato ou antes de sua 
conclusão. 

Para tanto, nossa alternativa correta é a letra D – controle de mérito. 

Gabarito: alternativa D.  
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(FGV - FRE/SEAD AP/2010) Com relação ao controle da administração pública, analise as alternativas a 

seguir: 

I. Controle concomitante é aquele que acompanha a realização de um ato para verificar a regularidade de 
sua formação. 

II. Controle corretivo é aquele que se efetiva após a conclusão do ato. 

III. Controle de legalidade é aquele teleológico, de verificação de enquadramento de instituição no 
programa geral de Governo. 

Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver correta. 

b) se somente a afirmativa II estiver correta. 

c) se somente a afirmativa III estiver correta. 

d) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

Comentário: mais uma questão para assimilar a classificação do controle na Administração. Vejamos: 

I. Controle concomitante é aquele que acompanha a realização de um ato para verificar a regularidade de 

sua formação. 

O controle concomitante é aquele que ocorre durante o processo de formação do ato controlado, ou seja, 

acompanha a sua realização – CORRETO; 

II. Controle corretivo é aquele que se efetiva após a conclusão do ato. 

O controle corretivo ou controle subsequente é aquele que é realizado após a conclusão do ato controlado, 

tendo como objetivo corrigir eventuais defeitos, declarar sua nulidade ou dar-lhe eficácia – CORRETO; 

III. Controle de legalidade é aquele teleológico, de verificação de enquadramento de instituição no programa 

geral de Governo. 

O controle de legalidade ou legitimidade é aquele que procura verificar a conformação do ato ou do 

procedimento com as normas legais que o regem. O controle apresentado pela afirmação é o finalístico, que 

tem o objetivo de garantir o atingimento das finalidades da entidade controlada – ERRADO. 

Dessa forma, são verdadeiras as afirmações I e II, e nossa alternativa é a letra D (se somente as afirmativas I 

e II estiverem corretas). 

Gabarito: alternativa D.  

(FGV - FRE/SEAD AP/2010) O poder de sustação do Congresso Nacional em relação aos atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar é uma função do controle: 

a) administrativo. 

b) político. 

c) de legalidade. 
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d) externo. 

e) normativo. 

Comentário: o controle externo realizado pelo Poder Legislativo manifesta-se de duas maneiras: (a) controle 

político, também chamado de controle parlamentar direto, que é aquele exercido diretamente pelo 

Congresso Nacional, por suas Casas, pelas comissões parlamentares, ou diretamente pelos membros do 

Poder Legislativo; (b) controle exercido pelo Tribunal de Contas (também chamado de controle parlamentar 

indireto ou simplesmente controle técnico). 

Muitas vezes, reserva-se o termo “controle externo” para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial prevista nos artigos 70 e 71 da Constituição, realizados pelo Congresso Nacional – 

como titular do controle externo – e pelo Tribunal de Contas da União, que possui competência próprias e 

privativas prevista no art. 71. 

Assim, em que pese a sustação de ator normativos seja uma forma de controle externo, existe um termo 

mais específico para denominá-la, que é o controle político. 

Portanto, o poder de sustação do Congresso Nacional em relação aos atos normativos do Poder Executivo 

que exorbitem do poder regulamentar trata-se de controle político (opção B). 

Gabarito: alternativa B.  
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