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QUEM SOMOS

A  Domina  Concursos,  especialista  há  8  anos  no  desenvolvimento  e
comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem
como foco tornar  simples  e  eficaz a  forma de estudo.  Com visão de futuro,
agilidade e  dinamismo em inovações,  se  consolida  com reconhecimento  no
segmento de desenvolvimento de materiais  para concursos públicos.  É  uma
empresa  comprometida  com  o  bem-estar  do  cliente.  Atua  com  concursos
públicos  federais,  estaduais  e  municipais.  Em  nossa  trajetória,  já
comercializamos  milhares  de  apostilas,  sendo  digitais  e  impressas.  E  esse
número continua aumentando.

MISSÃO

Otimizar  a forma de estudo,  provendo apostilas de excelência,  baseados nas
informações  de  editais  dos  concursos  públicos,  para  incorporar  as  melhores
práticas,  com  soluções  inovadoras,  flexíveis  e  de  simples  utilização  e
entendimento.

VISÃO

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para
Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos.

VALORES

• Respeito ao talento humano
• Foco no cliente
• Integridade no relacionamento
• Equipe comprometida
• Evolução tecnológica permanente
• Ambiente diferenciado
• Responsabilidade social
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PROIBIDO CÓPIA

Não é permitida a revenda,  rateio,  cópia total  ou parcial  sem autorização da
Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter
os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link
de download, Correios, etc…

Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme
art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco
de dados e repassadas para as autoridades responsáveis.
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Conhecimentos específicos
“Camuflar um erro seu é 

anular a busca pelo 
conhecimento. Aprenda 

com eles e faça novamente 
de forma correta.”

Nara Nubia Alencar 
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Princípios Fundamentais da Administração Pública 

Antigamente havia uma preocupação doutrinária no sentido de se orientar os administradores públi-
cos para terem um comportamento especial frente à Administração Pública. 

Esse comportamento especial, regido por princípios básicos administrativos, no Brasil foi aparecendo 
nas leis infraconstitucionais. Posteriormente, em 1988, os constituintes escreveram no art. 37 da CF 
um capítulo sobre a Administração Pública, cujos princípios são elencados a seguir: 

1) Princípio da Legalidade: segundo ele, todos os atos da Administração têm que estar em confor-

midade com os princípios legais. 

Este princípio observa não só as leis, mas também os regulamentos que contém as normas adminis-
trativas contidas em grande parte do texto Constitucional.  Quando a Administração Pública se afasta 
destes comandos, pratica atos ilegais, produzindo, por conseqüência, atos nulos e respondendo por 
sanções por ela impostas (Poder Disciplinar). Os servidores, ao praticarem estes atos, podem até ser 
demitidos. 

Um administrador de empresa particular pratica tudo aquilo que a lei não proíbe.  Já o administrador 
público, por ser obrigado ao estrito cumprimento da lei e dos regulamentos, só pode praticar o que a 
lei permite. É a lei que distribui competências aos administradores. 

2) Princípio da Impessoalidade: no art. 37 da CF o legislador fala também da impessoalidade. No 
campo do Direito Administrativo esta palavra foi uma novidade. O legislador não colocou a palavra 
finalidade. 

Surgiram duas correntes para definir “impessoalidade”: 

Impessoalidade relativa aos administrados:  segundo esta corrente, a Administração só pode pra-
ticar atos impessoais se tais atos vão propiciar o bem comum (a coletividade). A explicação para a 
impessoalidade pode ser buscada no próprio texto Constitucional através de uma interpretação sis-
temática da mesma. Por exemplo, de acordo com o art. 100 da CF, “à exceção dos créditos de natu-
reza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda .....far-se-ão na ordem cronológica de apre-
sentação dos precatórios ..” . Não se pode pagar fora desta ordem, pois, do contrário, a Administra-
ção Pública estaria praticando ato de impessoalidade; 

Impessoalidade relativa à Administração: segundo esta corrente, os atos impessoais se originam 
da Administração, não importando quem os tenha praticado. Esse princípio deve ser entendido para 
excluir a promoção pessoal de autoridade ou serviços públicos sobre suas relações administrativas 
no exercício de fato, pois, de acordo com os que defendem esta corrente, os atos são dos órgãos e 
não dos agentes públicos; 

3) Princípio da Finalidade: relacionado com a impessoalidade relativa à Administração, este princí-

pio orienta que as normas administrativas tem que ter sempre como objetivo o interesse público. 

Assim, se o agente público pratica atos em conformidade com a lei, encontra-se, indiretamente, com 
a finalidade, que está embutida na própria norma. Por exemplo, em relação à finalidade, uma reunião, 
um comício ou uma passeata de interesse coletivo, autorizadas pela Administração Pública, poderão 
ser dissolvidas, se se tornarem violentas, a ponto de causarem problemas à coletividade (desvio da 
finalidade). 

Nesse caso, quem dissolve a passeata, pratica um ato de interesse público da mesma forma que 
aquele que a autoriza. O desvio da finalidade pública também pode ser encontrado nos casos de 
desapropriação de imóveis pelo Poder Público, com finalidade pública, através de indenizações ilíci-
tas; 

4) Princípio da Moralidade: este princípio está diretamente relacionado com os próprios atos dos 
cidadãos comuns em seu convívio com a comunidade, ligando-se à moral e à ética administrativa, 
estando esta última sempre presente na vida do administrador público, sendo mais rigorosa que a 
ética comum. 
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Por exemplo, comete ato imoral o Prefeito Municipal que empregar a sua verba de representação em 
negócios alheios à sua condição de Administrador Público, pois, é sabido que o administrador público 
tem que ser honesto, tem que ter probidade e, que todo ato administrativo, além de ser legal, tem que 
ser moral, sob pena de sua nulidade. 

Nos casos de improbidade administrativa, os governantes podem ter suspensos os seus direitos polí-
ticos, além da perda do cargo para a Administração, seguindo-se o ressarcimento dos bens e a nuli-
dade do ato ilicitamente praticado. Há um sistema de fiscalização ou mecanismo de controle de todos 
os atos administrativos praticados. Por exemplo, o Congresso Nacional exerce esse controle através 
de uma fiscalização contábil externa ou interna sobre toda a Administração Pública. 

5) Princípio da Publicidade: é a divulgação oficial do ato da Administração para a ciência do público 
em geral, com efeito de iniciar a sua atuação externa, ou seja, de gerar efeitos jurídicos.  Esses efei-
tos jurídicos podem ser de direitos e de obrigações. 

Por exemplo, o Prefeito Municipal, com o objetivo de preencher determinada vaga existente na sua 
Administração, nomeia alguém para o cargo de Procurador Municipal. No entanto, para que esse ato 
de nomeação tenha validade, ele deve ser publicado. E após a sua publicação, o nomeado terá 30 
dias para tomar posse. Esse princípio da publicidade é uma generalidade. Todos os atos da Adminis-
tração têm que ser públicos. 

A publicidade dos atos administrativos sofre as seguintes exceções: 

nos casos de segurança nacional:   seja ela de origem militar, econômica, cultural etc.. Nestas 
situações, os atos não são tornados públicos. Por exemplo, os órgãos de espionagem não fazem 
publicidade de seus atos; 

nos casos de investigação policial:  onde o Inquérito Policial é extremamente sigiloso (só a ação 

penal que é pública); 

nos casos dos atos internos da Adm.Pública:  nestes, por não haver interesse da coletividade, não 

há razão para serem públicos. 

Por outro lado, embora os processos administrativos devam ser públicos, a publicidade se restringe 
somente aos seus atos intermediários, ou seja, a determinadas fases processuais. 

Por outro lado, a Publicidade, ao mesmo tempo que inicia os atos, também possibilita àqueles que 
deles tomam conhecimento, de utilizarem os remédios constitucionais contra eles. Assim, com base 
em diversos incisos do art. 5° da CF, o interessado poderá se utilizar: 

do Direito de Petição; 
do Mandado de Segurança (remédio heróico contra atos ilegais envoltos de abuso de poder); 
da Ação Popular; 
Habeas Data; 
Habeas Corpus. 

A publicidade dos atos administrativos é feita tanto na esfera federal (através do Diário Oficial Fede-
ral) como na estadual (através do Diário Oficial Estadual) ou municipal (através do Diário Oficial do 
Município). Nos Municípios, se não houver o Diário Oficial Municipal, a publicidade poderá ser feita 
através dos jornais de grande circulação ou afixada em locais conhecidos e determinados pela Admi-
nistração. 

Por último, a Publicidade deve ter objetivo educativo, informativo e de interesse social, não podendo 
ser utilizados símbolos, imagens etc. que caracterizem a promoção pessoal do Agente Administrativo. 

Introdução 

Os princípios são necessários para nortear o direito, embasando como deve ser. Na Administração 
Pública não é diferente, temos os princípios expressos na constituição que são responsáveis por or-
ganizar toda a estrutura e além disso mostrar requisitos básicos para uma “boa administração”, não 
apenas isso, mas também gerar uma segurança jurídica aos cidadãos, como por exemplo, no princí-
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pio da legalidade, que atribui ao indivíduo a obrigação de realizar algo, apenas em virtude da lei, im-
pedindo assim que haja abuso de poder. 

Na elaboração do presente trabalho, utilizou-se o método bibliográfico, baseando-se na pesquisa de 
doutrinas do âmbito do Direito Administrativo e do Direito Público, com objetivo de embasar o traba-
lho, de modo que trouxesse as definições sobre a temática dos Princípios da Administração Publica. 

No texto da Constituição Federal, temos no seu art. 37, em seu caput, expressamente os princípios 
constitucionais relacionados com a Administração Pública, ficando com a doutrina, a necessidade de 
compreender quais são as verdadeiras aspirações destes princípios e como eles estão sendo utiliza-
dos na prática, sendo isso uma dos objetos do presente trabalho. 

Com o desenvolvimento do Estado Social, temos que os interesses públicos se sobrepuseram diante 
todos os outros, a conhecida primazia do público, a tendência para a organização social, na qual os 
anseios da sociedade devem ser atendidos pela Administração Pública, assim, é função desta, reali-
zar ações que tragam benefícios para a sociedade. 

2 Os Principios Constitucionais Da Administração Pública 

Para compreender os Princípios da Administração Pública é necessário entender a definição básica 
de princípios, que servem de base para nortear e embasar todo o ordenamento jurídico e é tão bem 
exposto por Reale (1986, p. 60), ao afirmar que: 

“Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de cer-
teza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da 
realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem 
evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema 
particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários.” 

Assim, princípios são proposições que servem de base para toda estrutura de uma ciência, no Direito 
Administrativo não é diferente, temos os princípios que servem de alicerce para este ramo do direito 
público. Os princípios podem ser expressos ou implícitos, vamos nos deter aos expressos, que são 
os consagrados no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Em relação aos princí-
pios constitucionais, Meirelles (2000, p.81) afirma que: 

“Os princípios básicos da administração pública estão consubstancialmente em doze regras de ob-
servância permanente e obrigatória para o bom administrador: legalidade, moralidade, impessoalida-
de ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, motivação e supremacia do interesse público. Os cinco primeiros estão expres-
samente previstos no art. 37, caput, da CF de 1988; e os demais, embora não mencionados, decor-
rem do nosso regime político, tanto que, ao daqueles, foram textualmente enumerados pelo art. 2º da 
Lei federal 9.784, de 29/01/1999.” 

Destarte, os princípios constitucionais da administração pública, como tão bem exposto, vêm expres-
sos no art. 37 da Constituição Federal, e como já afirmado, retoma aos princípios da legalidade, mo-
ralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, que serão tratados com 
mais ênfase a posteriori. Em consonância, Di Pietro conclui que a Constituição de 1988 inovou ao 
trazer expresso em seu texto alguns princípios constitucionais. O caput do art. 37 afirma que a admi-
nistração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

2.1 Legalidade 

O princípio da legalidade, que é uma das principais garantias de direitos individuais, remete ao fato 
de que a Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, só pode ser exercido 
em conformidade com o que é apontado na lei, esse princípio ganha tanta relevância pelo fato de não 
proteger o cidadão de vários abusos emanados de agentes do poder público. Diante do exposto, Mei-
relles (2000, p. 82) defende que: 

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração parti-
cular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 
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autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa 
“deve fazer assim”.” 

Deste modo, este princípio, além de passar muita segurança jurídica ao indivíduo, limita o poder do 
Estado, ocasionando assim, uma organização da Administração Pública. Como já afirmado, anterior-
mente, este princípio além de previsto no caput do art. 37, vem devidamente expresso no rol de Direi-
tos e Garantias Individuais, no art. 5º, II, que afirma que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Em conclusão ao exposto, Mello (1994, p.48) completa: 

“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Este deve tão-
somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, 
desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servido-
res, só pode ser a de dóceis, reverentes obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas 
pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no direito Brasileiro.” 

No mais, fica claro que a legalidade é um dos requisitos necessários na Administração Pública, e 
como já dito, um princípio que gera segurança jurídica aos cidadãos e limita o poder dos agentes da 
Administração Pública. 

2.2 Moralidade 

Tendo por base a “boa administração”, este princípio relaciona-se com as decisões legais tomadas 
pelo agente de administração publica, acompanhado, também, pela honestidade. Corroborando com 
o tema, Meirelles (2000, p. 84) afirma: 

“É certo que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e finalidade, além de sua 
adequação aos demais princípios constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade 

pública será ilegítima”. 

Assim fica claro, a importância da moralidade na Administração Publica. Um agente administrativo 
ético que usa da moral e da honestidade, consegue realizar uma boa administração, consegue dis-
cernir a licitude e ilicitude de alguns atos, além do justo e injusto de determinadas ações, podendo 
garantir um bom trabalho. 

2.3 Impessoalidade 

Um princípio ainda um pouco conturbado na doutrina, mas, a maioria, dos doutrinadores, relaciona 
este princípio com a finalidade, ou seja, impõe ao administrador público que só pratique os atos em 
seu fim legal, Mello (1994, p.58) sustenta que esse princípio “se traduz a idéia de que a Administra-
ção tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas”. 

Para a garantia deste principio, o texto constitucional completa que para a entrada em cargo público é 
necessário a aprovação em concurso público. 

2.4 Razoabilidade e Proporcionalidade 

É um princípio que é implícito da Constituição Federal brasileira, mas que é explícito em algumas 
outras leis, como na paulista, e que vem ganhando muito força, como afirma Meirelles (2000). É mais 
uma tentativa de limitação ao poder púbico, como afirma Di Pietro (1999, p. 72): 

“Trata-se de um princípio aplicado ao direito administrativo como mais uma das tentativas de impor-se 
limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciações do ato adminis-
trativo pelo Poder Judiciário.” 

Esse princípio é acoplado a outro que é o da proporcionalidade, pois, como afirma Di Pietro (1999, p. 
72), “a proporcionalidade dever ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas se-
gundo padrões comuns na sociedade em que vive”. 

2.5 Publicidade 

Para que os atos sejam conhecidos externamente, ou seja, na sociedade, é necessário que eles se-
jam publicados e divulgados, e assim possam iniciar a ter seus efeitos, auferindo eficácia ao termo 
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exposto. Além disso, relaciona-se com o Direito da Informação, que está no rol de Direitos e Garanti-
as Fundamentais. Di Pietro (1999, p.67) demonstra que: 

“O inciso XIII estabelece que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado.” 

Como demonstrado acima, é necessário que os atos e decisões tomados sejam devidamente publi-
cados para o conhecimento de todos, o sigilo só é permitido em casos de segurança nacional. “A 
publicidade, como princípio da administração pública, abrange toda atuação estatal, não só sob o 
aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de propiciação de conhecimento da condu-
ta interna de seus agentes” (MEIRELLES, 2000, p.89). Busca-se deste modo, manter a transparência, 
ou seja, deixar claro para a sociedade os comportamentos e as decisões tomadas pelos agentes da 
Administração Pública. 

2.6 Eficiência 

Este princípio zela pela “boa administração”, aquela que consiga atender aos anseios na sociedade, 
consiga de modo legal atingir resultados positivos e satisfatórios, como o próprio nome já faz referên-
cia, ser eficiente. Meirelles (2000, p 90) complementa: 

“O Princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e 
rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 
em se desempenhar apenas com uma legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento as necessidades da comunidade e de seus membros.” 

A eficiência é uma característica que faz com que o agente público consiga atingir resultados positi-
vos, garantindo à sociedade uma real efetivação dos propósitos necessários, como por exemplo, 
saúde, qualidade de vida, educação, etc. 

3 Interesse Público 

Também chamado de Princípio da Finalidade, é o resultado pela busca dos interesses da sociedade, 
regulamentado pela Lei 9.784/99, que trata dos processos administrativos no âmbito da Administra-
ção Pública Federal. Consoante o assunto, Meirelles (2000, p. 95) corrobora afirmando que: 

“Com o nome de interesse público, a Lei 9.784/99 coloca-o como um dos princípios de observância 
obrigatória pela Administração Pública, correspondendo ao “atendimento a fins de interesse gerais 
vedados a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei”.” 

Assim, este princípio é o dispositivo que trata dos interesses da coletividade. Visa contribuir com a 
maioria dos indivíduos da sociedade, e o Estado tem papel relevante nisto, uma vez que foi criado 
para garantir uma organização e cumprir os interesses gerais da sociedade com o bem-estar da cole-
tividade. A primazia da esfera do público sobre o privado levou a Supremacia do Interesse Público, e 
assim algumas funções do Estado necessitaram ser ampliadas. Como exemplo tem-se a própria am-
pliação de serviços públicos, ou como o poder de polícia que agora começou a prezar pela ordem 
social, sempre objetivando trabalhar pelo interesse da coletividade (DI PIETRO, 1999). Concluindo a 
temática, temos Mello (1994, p.44) afirmando: 

“O princípio da supremacia do interesse publico sobre o interesse privado é princípio geral de direito 
inerente a qualquer sociedade. E a própria condição de sua existência. Assim, não se radica, em seu 
dispositivo específico algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifesta-
ções concretas dele, como por exemplo, os princípios da função social da propriedade, da defesa do 
consumidor ou do meio ambiente (art. 170, incisos III, V, VI) ou em tantos outros. Afinal, o princípio 
em causa é um pressuposto lógico do convívio social.” 

Além desta supremacia do interesse público, temos outro princípio que merece ser analisado que é o 
da indisponibilidade do interesse público, que aponta que o administrador público no uso de suas 
atribuições e em nome do interesse público não pode dispor dos interesses do povo, assim segundo 
Meirelles (2000, p. 95): 
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“Segundo o qual a administração pública não pode dispor desse interesse geral nem renunciar a po-
deres que a lei lhe deu para tutela, mesmo porque ela não é titular do interesse público, cujo titular é 
o Estado, que, por isso, mediante lei poderá autorizar a disponibilidade ou renuncia.” 

É necessário que haja de fato uma real busca pelos interesses públicos emanada da administração 
púbica, para que seja cumprido seu real papel. 

4 Conclusão 

Diante do exposto, ficou clara a necessidade de uma organização da Administração Pública, um insti-
tuto cheio de princípios, que concerne uma boa estruturação e efetivação com aquilo que é do anseio 
da sociedade, estes também tratam da imagem do administrador público, um indivíduo que deve hon-
rar seus feitos sempre com atitudes legais. 

Os pressupostos da administração pública também se correlacionam com os direitos e garantias fun-
damentais, como o princípio da legalidade, que traz muita segurança jurídica ao indivíduo e também, 
de certo modo, gera uma organização para a sociedade. 

No mais, fica clara a importância dos interesses sociais perante o Estado, e também da necessidade 
de efetivação dos mesmos, para que haja uma “boa administração”. 

Introdução 

O presente texto se propõe a uma abordagem que permita aos profissionais, dirigentes e responsá-
veis por setores de recursos humanos de órgãos públicos efetuar uma análise que contemple três 
vertentes: o Estado, os serviços públicos e a administração de pessoal. 

Em uma primeira aproximação, tratar-se-á, ainda que sem nenhuma pretensão a um estudo aprofun-
dado, desta entidade denominada Estado. 

A seguir, uma breve exposição do que representam, em relação aos poderes, competências e atribui-
ções do Estado, o conjunto dos serviços públicos. 

Finamente, será trazida a questão da administração de pessoal no setor público, entendida esta ativi-
dade como o meio através do qual busca o Estado organizar seus agentes no sentido de ser alcan-
çada a finalidade da administração pública que, por sua própria e genuína função, dirigir-se-á, sempre 
e exclusivamente, para a consecução do bem-comum, para a satisfação das necessidades, interes-
ses e direitos da coletividade. 

Subtema I: O Estado 

Na definição que é oferecida pelo direito constitucional, Estado é a organização juridicamente sobe-
rana de um povo em um dado território. 

O Estado moderno, o Estado que exerce o poder e a soberania nos limites e de acordo ao Direito é o 
chamado Estado de Direito. 

Significa esta denominação que o Estado atua orientado por um princípio de autodelimitação, que se 
traduz na edição de leis obrigatórias para toda a coletividade e também para o próprio Estado. 

A constituição, como o sistema de normas estruturais de uma dada sociedade política, revela e expli-
cita as bases do Estado. É neste documento, quando se apresenta na forma escrita, que se encon-
tram as diretrizes máximas e invioláveis e que expressam a autodelimitação do poder estatal. 

Para que exista o Estado é imprescindível que a coletividade exerça o poder político que encontra 
sua maior expressão na elaboração da carta constitucional. 

O Estado moderno, afora ser um Estado de Direito, caracteriza-se por chamar a si a tarefa de estimu-
lar a satisfação das necessidades coletivas. 

É um Estado que intervém para promover a igualdade de condições e situações econômico-sociais, 
reconhecido, na atualidade, como o Estado do bem-estar, que regula o exercício do conjunto de direi-
tos, atividades e garantias, da coletividade, condicionando-as à sua função social. 
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O poder do Estado é uno, daí decorrendo que todos os atos estatais se revestem e emanam do 
mesmo poder. 

A consagrada tripartição dos poderes estatais corresponde ao exercício das funções estatais, consti-
tuindo-se em modo peculiar ao Estado de Direito de manifestar sua vontade. 

Os diferentes órgãos são os instrumentos de que se vale o Estado para executar suas funções des-
critas na carta magna. 

A concepção de Estado moderno repousa sobre duas bases, dois alicerces, repesentados pela sobe-
rania popular e pela divisão das funções estatais. 

A popularidade de poderes, distribuídos pelos órgãos que exercem o poder, assim tripartido, mas que 
permanece uno, localiza-se no Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo e é reconhecida 
como o controle que reciprocamente atinge uns aos outros. 

As garantias do indivíduo, frente ao poder soberano e supremo do Estado, consubstanciam-se e lo-
gram eficácia na separação dos poderes. 

Estas garantias, inscritas em todas as constituições, limitam o poder de governo, pois que represen-
tam as normas com que a nação governa o Estado. 

Para a temática que aqui se pretende explorar, não se requer incursão maior quanto à concepção do 
Estado, e deixadas de lado as questões referentes ao Legislativo e ao Judiciário, dar-se-á início ao 
segundo tópico a ser abordado neste texto que se situa no âmbito do Poder Executivo, pois que con-
cernente à Administração Pública. 

Subtema Il: Os Serviços Públicos 

O poder executivo apresenta como competência prevalente o exercício de todos os atos que se dire-
cionam ao cumprimento da função administrativa. 

A administração pública pode ser entendida como a atividade que desenvolvem os órgãos que com-
põem o Poder Executivo com vistas à consecução da finalidade do Estado, traduzida na satisfação do 
interesse social e no cumprimento de suas obrigações fundamentais de Estado. 

No dizer de Hely Lopes Meirelles "os fins da administração se consubstanciam na defesa do interesse 
público". Os atos administrativos, de qualquer espécie, praticados sem o respaldo do interesse públi-
co, configuram desvio de finalidade. 

A administração pública se orienta por um elenco de princípios, dentre os quais figura o princípio da 
finalidade, de forma que sua atuação, em qualquer ato que lhe exteriorize a vontade só pode ser lici-
tamente praticado se destinado ao seu precípuo objetivo, representado pelo interesse público. 

O contraste que se estabeleça entre o ato e a sua finalidade torna-o passível de ser atacado através 
do controle judicial, e também pela via da ação popular, que é meio especial, constitucional de que 
está munido todo o cidadão nacional para exigir a anulação de ato administrativo que, ao divorciar-se 
da sua finalidade, mostre-se lesivo a patrimônio público que se inclui no que seja interesse da coleti-
vidade. 

Graves e pesados são os encargos daqueles que têm atribuição de gerência sobre bens e interesses 
da sociedade. Se de um lado lhes são conferidos poderes para o eficaz desempenho de suas atribui-
ções, de outro, se lhes impõem deveres. 

Considerando ser este poder oriundo de um ordenamento jurídico marcado pela supremacia tal qual 
é a constituição, o seu exercício apresenta-se como um dever. Há, assim, em relação à administração 
pública o que o citado autor denomina de "obrigação de atuar". 

No campo da administração pública, a cada porção de poder distribuído corresponderá sempre igual 
ou maior porção de dever exercê-lo de forma eficiente, honesta e dirigida no sentido do bem comum, 
que é a própria razão em que se funda o poer conferido. 
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É para a prestação dos serviços necessários ou úteis à coletividade que se concebe a Administração 
Pública. Fora desta função não é justificável a presença deste organismo. 

É através da prestação dos serviços públicos e também dos serviços de utilidade pública respectiva-
mente, os primeiros essenciais à vida da comunidade e os últimos, úteis ou coniventes que realiza a 
administração pública os seus fins. 

Considerando a clientela a quem se dirige o presente trabalho, somente será tratado neste capítulo o 
que é pertinente aos serviços públicos, isto é, aqueles que o Estado, através da administração, presta 
diretamente à comunidade, por lhes reconhecer essenciais à satisfação de necessidades, também 
essenciais, tanto da sociedade como do Estado. 

Estes são os serviços considerados privativos do Poder Público, para os quais se encontra vedada a 
forma delegada de execução. 

No elenco dos serviços que são típicos, próprios e, por isto, privativos, situam-se os serviços dirigidos 
à preservação da saúde pública, por ser esta uma atribuição do Estado. 

Hely Lopes Meirelles, administrativista, em cuja obra se encontra a consulta básica, referente a este 
subtema, alinha quatro requisitos ou princípios ínsitos ao serviço público de que se está tratando. São 
eles: 

I — Princípio de permanência que impõe a continuidade no serviço; 

II — Princípio da generalidade que estabelece serviço igual para todos; 

III — Princípio da eficiência que exige adequação e resolutibilidade do serviço; 

IV — Princípio da cortesia que se traduz em bom atendimento e digno tratamento para com o público. 

Em relação a este último princípio, o mencionado autor faz um destaque para afirmar que os direitos 
dos usuários se configuram como direitos cívicos que dão ensejo à exigibilidade da prestação do 
respectivo serviço frente aos órgãos aos quais foram cometidas as atribuições pertinentes. 

A competência para a prestação dos serviços públicos, da espécie que aqui se examina, encontra-se 
distribuída pelas três esferas da administração pública, ou seja, federal, estadual e municipal. 

Para a realização destes encargos, para a execução desta função o Estado, através da administração 
pública, que é o instrumental de que se vale para pôr em prática as opções políticas do governo, utili-
za-se dos agentes públicos, recursos humanos, selecionados dentre a coletividade, através de for-
mas legalmente estabelecidas, que visam garantir aos usuários o cumprimento do dever do Estado, 
de acordo com os princípios já mencionados, e para os próprios agentes, a igualdade de oportunida-
de de ingresso na função pública. 

Subtema Ill: A Administração de Pessoal 

Face à ênfase que se pretende imprimir à atividade desempenhada pelos agentes públicos, justifica-
se iniciar esta terceira parte do texto com uma citação retirada da obra de Ruy Cirne Lima, que afirma 
"Toda função pública representa a execução continuada e permanente da tarefa do Estado para rea-
lização de seus fins." 

É em relação a esta atribuição que se desenvolverá o enfoque da administração de pessoal no setor 
público pois que somente da significação desta função é que se poderá redescobrir um papel para os 
agentes públicos, funcionários e servidores, recuperando sua dignididade frente a sua própria catego-
ria e frente à sociedade. 

Os agentes públicos não são senão as pessoas que o estado, através da Administração, recruta para 
o desempenho das funções atribuídas aos diferentes órgãos. O agente titulariza o cargo de que se 
utiliza o órgão para o comprimento de suas finalidades frente à coletividade. 

Os usuários, membros da comunidade nacional e demais pessoas que tenham residência, permanen-
te ou temporária, no país, são os legítimos destinatários dos serviços públicos, sendo este fator o que 
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prende a atuação dos agentes públicos à população e clarifica o fundamento da relação estabelecida 
entre o servidor e a administração que é o interesse público. 

A função pública está organizada para prestar os serviços requeridos pela sociedade e reconhecidos 
como dever do Estado, não podendo, sem desvio de finalidade, deslocar-se, para os ocupantes dos 
cargos e empregos, este objetivo. 

O funcionalismo público, abrangidos aí todos os agentes públicos das diferentes espécies e regimes 
laborais ou empregatícios, é meio e não fim da administração, pois que esta existe para a prestação 
dos serviços públicos. 

É exatamente nesta finalidade que reside a legitimidade, a justificativa e a razão de ser dos agentes. 

É na medida desta relevância que se reconhecem prerrogativas, garantias e demais vantagens dos 
servidores públicos e jamais em face a conquistas próprias das diferentes categorias profissionais 
que integram os quadros de pessoal da administração pública. 

Distanciando-se a função pública da sua finalidade básica, dá ensejo a que os interesses de grupos 
profissionais prevaleçam sobre o interesse público, instalando, no âmbito da administração de pesso-
al, distorções que se têm revelado, freqüentemente nocivas, podendo provocar deformidades que 
comprometem e inviabilizam qualquer medida ordenadora, assim como afastam o mérito, a progres-
são e a avaliação. Como elementos de relevo nos planos de cargos e salários, onde passam a impe-
rar os títulos. 

O corpo de servidores públicos, organizados em carreiras ou simplesmente compondo quadros funci-
onais, representam o instrumento de que se valem os serviços públicos para o cumprimento de seus 
objetivos. 

Esta afirmação não significa adotar uma concepção mecanicista ou reducionista, que concebe seres 
humanos como peças de uma engrenagem, sem vida, sem aspiração, sem posicionamento, sem 
liberdades. Mais do que não ser isto, é pretender identificar, na finalidade do serviços públicos e sua 
essencialidade para a população, a importância, o destaque e a imprescindibilidade dos agentes pú-
blicos. 

Quando os métodos, formas e critérios de administração de pessoal são utilizados pelo setor privado, 
seguem a lógica do lucro que está presente nas diferentes instâncias da empresa. Isto não está a 
significar que é o lucro o fator que move a força de trabalho, pois que este, na maior parte das vezes, 
sequer é do seu conhecimento, e em número menor ainda de situações, oferece a possibilidade de 
acesso ou participação para os trabalhadores que o produzem. 

A efetividade do desempenho da mão-de-obra empregada no setor privado, realiza-se sob a ótica do 
controle exercido por um sistema de gerenciamento que é interno ao próprio processo de produção. 

O propósito que orienta a administração de pessoal no setor público assenta-se sobre a resposta, 
conhecida como capacidade resolutiva, que os serviços oferecem, frente a uma problemática deter-
minada e que tem por fonte geradora as necessidades da população. 

A competência para organização dos quadros de pessoal necessários e, às vezes, estratégicos para 
um dado campo de atribuições, está deferida à entidade estatal a que pertencem os serviços, distri-
buindo-se desta forma, pelos três níveis do poder público, federal, estatal, municipal. 

Em qualquer dos casos, porém, seja esta atribuição exercida pela União, pelas Unidades Federadas 
ou pelos municípios, pevalecem as normas gerais contidas na Constituição Federal e que são de 
observância obrigatória. 

Entretanto, ainda que constando como preceito constitucional que o Regime predominante para dis-
ciplinar as relações empregatícias, estabelecidas entre os agentes da administração e a entidade 
estatal será o estatutário, um elenco de outras modalidades veio sendo admitido para serviços tempo-
rários e para funções técnicas especializadas. 
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No âmbito federal, a promulgação da Lei 6185/74, instituiu o regime trabalhista para todos os servido-
res, salvo quanto a atividades inerentes ao Estado, como Poder Público, sem correspondência no 
setor privado. 

Introduzida legalmente esta alternativa, verifica-se quase um abandono do regime estatutário, primor-
dial e preferencial para reger a organização do funcionalismo público. 

Largamente utilizada esta possibilidade, na medida em que reduzidos são os campos em que a inicia-
tiva privada não tem atuação, dsfigurou-se toda a lógica da administração de pessoal do setor públi-
co. 

Na esteira aberta aos órgãos públicos para a composição dos seus quadros, foi sendo perdida a con-
cepção mais relevante dos próprios serviços públicos que, na atualidade, reproduzem-se como se 
fosse esta sua função, expandem-se abrindo crescentes possibilidades de absorção de mão-de-obra, 
sem a correspondente realização de sua finalidade. 

A constatação desta realidade é bastante para que se possa aquilatar as dificuldades que cercam a 
questão da organização dos quadros funcionais e a desvalorização que passaram a sofrer as formas 
de recrutamento e seleção, a efetividade de estágio probatório e treinamento de ingresso e, sobretu-
do, o desaparecimento do concurso como forma preferencial de ingresso. 

As normas, presentes e inscritas na Constituição Federal, atendem a uma dupla dimensão, pois que 
se destinam tanto à proteção dos interesses que os serviços representam para a sociedade, como à 
proteção dos próprios servidores do Estado. O equilíbrio necessário a esta relação é buscado através 
de regramento próprio à administração do setor público, que, no dizer de Hely Lopes Meirelles, é 
estabelecido para que, de um lado os agentes "não se armem de vantagens prejudiciais ao serviço 
público e de outro o Estado não amesquinhe aqueles que o servem". 

Questão de destacada importância é a referente à acessibilidade aos cargos públicos que constituci-
onamente está garantida a todos os brasileiros, estabelecendo uma condição de igualdade entre os 
nacionais. 

Por sua vez o acesso aos cargos públicos sujeita-se ao preenchimento de requisitos estabelecidos 
em lei, e que corresponderão à especificidade dos serviços para os quais se efetua o recrutamento. 
Portanto, precede a esta atividade, um apurado diagnóstico quanto às capacidades técnicas profissi-
onais ou operacionais necessárias aos serviços, pois que, a partir desta avaliação obter-se-á o que já 
se consagrou chamar de perfil profissional e/ou ocupacional que emitirá as diretrizes para a definição 
dos requisitos a serem exigidos no processo de recrutamento. 

O primeiro ingresso em cargo público realizar-se-á, por concurso, que é o meio técnico de que lan-
çam mão os órgãos da administração pública para obterem, de um lado, profissionais capacitados, 
adequados para as funções específicas e de outro, para garantir o princípio da isonomia que proíbe 
sejam estabelecidas exigências que introduzam condições discriminatórias. 

Pela autoridade reconhecida ao administrativista Hely Lopes Meirelles, cabe trasladar na íntegra suas 
palavras "Pelo concurso se afastam, pois, os ineptos e os apaniguados, que costumam abarrotar as 
repartições num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos de políticos que se 
alçam e se mantêm no poder, leiloando empregos públicos". 

A cada nova forma alternativa de meios de ingresso que se abre à administração pública, contornan-
do o método preferencial que é o concurso público, surgem, paralelamente, indesejáveis possibilida-
des de que desvios e distorções sejam praticados. 

Desde a vigência da Constituição atual, 1967, a realização de concursos públicos exige que a sele-
ção seja baseada em provas, ou provas e títulos, vedada a modalidade que considere tão somente os 
títulos. 

Ao lado desta proibição, outra disposição constitucional veda que seja acolhida, em matéria de con-
curso, a concessão de vantagens ou privilégios a determinadas pessoas ou categorias de funcioná-
rios, porque equivalerá a criar desigualdade entre os concorrentes, com ofensa inequívoca a preceito 
constitucional. 
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Não é, entretanto, o concurso a única modalidade de recrutamento de que se pode valer a adminis-
tração para o preenchimento dos seus cargos, porém, a opção pelo concurso obrigará ao respeito e 
ao cumprimento de regras próprias. 

É importante realçar que somente aqueles investidos em cargos públicos, de caráter efetivo, é que 
adquirem estabilidade. 

Em decorrência do ingresso, sobretudo se este se efetivou através de concurso ou outro processo 
seletivo menos solene, submeter-se-á o novo funcionário ou servidor ao estágio probatório, que não é 
senão um prolongamento da fase de seleção, por ser um período de prova para aqueles que, efeti-
vamente, estejam aptos para o desempenho da função pública. 

Pela articulação identificada entre estes dois momentos, mostra-se necessário um ajustamento entre 
os critérios para aprovação nos concursos e os critérios de avaliação probatórios. 

Desvinculadas estas duas fases de um processo que é o único, será reduzir ambas a mera proces-
sualística, sem nenhum resultado finalístico. 

Com freqüência se vê a administração obrigada a desenvolver treinamento de ingresso, em particu-
lar, quando os recursos humanos de que necessita não se encontram disponíveis no mercado de 
trabalho. Então, superada a primeira fase do processo seletivo, tem início um período de capacitação 
em que os candidatos selecionados preliminarmente, recebem treinamento, possibilitando sua ade-
quação ao perfil dos serviços. 

Também neste tipo de procedimento verifica-se e deve atender-se à exigência de uma harmonização 
com o concurso, para que não se venha a constatar ao término de todas as etapas, a inexpressivida-
de dos resultados. 

Qualquer que seja a forma de seleção pelo qual opte, o Poder Público, defronta-se quotidianamente 
com o fantasma do clientelismo, porque este beneficia o processo seletivo feito à sombra do proteci-
onismo, do favoritismo, do privilégio pessoal. Fica ao resguardo de qualquer exigência que obrigue 
classificação, ou escolha dos melhores candidatos. 

É claro que, em inúmeros casos, valoriza-se a confiança como a qualidade mais importante nos pre-
tendentes e não é de rejeitar-se esta posição. Entretanto é aconselhável que este critério se reserve 
para o preenchimento daqueles cargos que se revestem deste caráter e que, por isto mesmo, não 
dão direito à permanência, à estabilidade, sendo demissíveis seus detentores quando cessada a re-
lação de confiança que justificava sua nomeação. 

Outra, porém, tem sido a postura dos órgãos públicos, pois que já se tornou hábito incorporar nos 
quadros permanentes centenas de serviços eventuais, temporários e mesmo ocupantes de cargos de 
confiança. 

Esta prática, que já se estende por várias décadas, transformou quase que completamente os princí-
pios que direcionaram a administração de pessoal no setor público, trazendo prejuízo tanto aos servi-
ços públicos quanto aos agentes que os desempenham, porque provoca, paulatinamente, o desapa-
recimento de reais direitos e, principalmente, da dignidade indispensável ao seu exercício. 

No momento em que se retoma como elemento fundamental a uma proposta de reforma sanitária, a 
questão dos recursos humanos para a saúde, é imprescindível submeter a uma reapreciação radical 
todos estes fatores e a este propósito se destina o texto elaborado. 

Como fecho do trabalho, cabe a afirmação de que valerá a pena o esforço e, sobretudo, de que não 
se poderá pretender nenhuma efetiva transformação se não for enfrentada com destemor e, particu-
larmente, com critérios que se fundem no interesse coletivo, a administração de pessoal, coerente 
com o reatamento de uma relação de solidariedade e compromisso entre os agentes públicos e a 
sociedade. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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