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CAPÍTULO 1 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO FUNÇÃO DO ESTADO.  

PRINCÍPIOS REGENTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO – 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS. A REFORMA 

DO ESTADO BRASILEIRO. OS QUATRO SETORES E SUAS 

CARACTERÍSTICAS. A PUBLICIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR (AS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E AS OSCIPS). 
 

1. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Sentidos, Noções, Concepções do termo “Administração pública”: A partir das 

noções de Estado feitas por Maquiavel, foi-se moldando uma ideia do que seria 

Administração Pública, que hoje pode ser vista sob dois sentidos: 

I. MATERIAL ou OBJETIVO ou FUNCIONAL: TAREFAS – o que o Poder público 

faz? MAT.O.FU (pensa na Banda Pato Fu ) 

II. FORMAL ou ORGÂNICO ou SUBJETIVO: PESSOAL – quem faz? F OR S 

(basta pensar no número 4 em inglês... é quase isso). 

 

OBS: sujeitam-se às leis de acesso à informação as Sociedades de Economia Mista 

(SEM) e as Empresas Públicas (EP). 

 

Pergunta-se: Em que sentido essas estatais são vistas? São vistas em sentido 

FORMAL. Todas SEM e EP se sujeitam à Lei de Acesso a Informação (LAI), pelo 

fato de estar expresso no art. 1º desta, sendo vista no sentido formal estrutural. 

Segundo, porque o STF mandou o BB fornecer seus gastos. E, ainda, a Lei nº 

13303/2016, é específica em mandar as estatais se sujeitarem à lei.  

 

A doutrina se divide quanto a essa questão. Assim: 

 

1º setor 2º setor 3º setor 4º setor 

ESTADO: 173, CF 

Art. 173. 

Ressalvados os 

MERCADO 

#Pode o Mercado intervir 

no ESTADO?   

FOMENTO: 

Atividades 

prestadas por 

ECONOMIA 

INFORMAL 
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casos previstos 

nesta Constituição, a 

exploração direta de 

atividade econômica 

pelo Estado só será 

permitida quando 

necessária aos 

imperativos da 

segurança nacional 

ou a relevante 

interesse coletivo, 

conforme definidos 

em lei. 

Sim, conforme exemplo 

do art. 175 da CF, 

quando o Estado delega 

a particular a execução 

de serviços públicos. Há 

diversas outras formas de 

intervenção do mercado 

no Estado, como 

atividades concorrenciais 

entre Estado e Mercado 

(ex. Educação, saúde 

etc).1 

entes privados, 

sem fins 

lucrativos, que 

atuam na 

promoção de 

direitos sociais.  

 

Pergunta-se: o Estado pode intervir na economia? 

De forma DIRETA (somente em dois casos): SEGURANÇA NACIONAL e 

RELEVANTE INTERESSE COLETIVO. 

 

Na forma direta, na hipótese de interesse coletivo, sob duas premissas: como se 

particular fosse; e na forma de SEM e EP. (ADI 1923 Eros Grau: o que não é 

serviço público). De forma indireta ele interfere todo dia (câmbio, impostos 

extrafiscais, reguladores, etc.) 

 

Administração Pública Direta Administração Pública Indireta 

U -E -DF – M 

Pessoas Jur de direito público 

Autarquia: PJ de D. Público  

Fundações e Associações: PJ 

                                                           
1 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial 
de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
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Serviço Público + Poder de Polícia Púb./Priv. 

Ambas: Serviço Público + Poder de 

Policia 

 

SEM e EP: PJ Direito Privado: Serviço 

Público + Poder de Policia + Domínio 

Econômico 

 

OBS: NÃO HÁ relação de hierarquia, mas sim de tutela, controle técnico finalístico 

(supervisão). 

 

#INFORMATIVO 781 - STF: Foi ajuizada ADI contra diversos dispositivos da Lei 

9.637/98 (que trata sobre as organizações sociais) e também contra o art. 24, XXIV, 

da Lei 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação nas contratações de 

organizações sociais. O Plenário do STF não declarou os dispositivos 

inconstitucionais, mas deu interpretação conforme a Constituição para deixar 

explícitas as seguintes conclusões: a) o procedimento de qualificação das 

organizações sociais deve ser conduzido de forma pública, objetiva e 

impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 da CF, e de 

acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o disposto no art. 20 da Lei 

9.637/98; b) a celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma 

pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 

da CF; c) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei 

8.666/1993, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei 

9.637/1998, art. 12, § 3º) são válidas, mas devem ser conduzidas de forma 

pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” do art. 37 

da CF; d) a seleção de pessoal pelas organizações sociais deve ser conduzida 

de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do “caput” 

do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada 

entidade; e  e) qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério 

Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas 

deve ser afastada. STF. Plenário. ADI 1923/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o 

acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 15 e 16/4/2015 (Info 781). 
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#ADI 1642: restringiu a aplicação de dispositivo da Constituição de Minas Gerais 

sobre a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa do estado, 

de presidentes de instituições da administração pública mineira indicados pelo 

Executivo local. Pela decisão, a alínea “d” do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição 

mineira deve ser interpretado de forma a ser aplicado somente às autarquias e às 

fundações públicas, excluindo-se da aprovação da Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais os nomes de presidentes de todas as empresas estatais mineiras 

(sociedades de economia mista e empresas públicas). Os ministros reafirmaram que 

o dispositivo fere o princípio constitucional da separação dos Poderes. Nas palavras 

do relator da matéria, ministro Eros Grau, a “intromissão” do Poder Legislativo no 

processo de provimento das diretorias das empresas estatais afronta o 

princípio da harmonia entre os Poderes. Ao acompanhar o voto de Eros Grau, o 

ministro Carlos Ayres Britto observou que, quando o Estado atua enquanto 

empresário, explorando atividade tipicamente econômica, o faz em caráter 

excepcional, criando suas empresas públicas e sociedades de economia mista, 

com regime próprio e estatuto próprio. Ele complementou que o Estado também 

pode prestar serviço público por meio dessas entidades.  

 

#ADI 1949/RS: E CONSTITUCIONAL lei estadual que prevê que os dirigentes de 

determinada agência reguladora somente poderão ser nomeados após previamente 

aprovados pela Assembleia Legislativa. Por outro lado, é INCONSTITUCIONAL a lei 

estadual que estabelece que os dirigentes de agência reguladora somente poderão 

ser destituídos de seus cargos por decisão exclusiva da Assembleia Legislativa, sem 

qualquer participação do Governador do Estado. Essa previsão viola o princípio da 

separação dos poderes (at. 2º da CF/88). STF. Plenário. Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgado em 17/9/2014 (Info 759). 

 

 

2. ESTADO X GOVERNO (Principais diferenças/ Questões de concurso):  

 

 ESTADO: permanente; predomina o aspecto jurídico e técnico. Premissas 

maiores no Direito administrativo e constitucional. 
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 GOVERNO: temporário, predomina a política. Premissa de Direito 

constitucional. 

 

Estrutura da Administração Pública.: Decreto-Lei nº 200/67. Lei 10.683/03 

(estabelece premissas: Administração Pública Direta e indireta). 

 

2.1. Necessidade de autorização legislativa para CRIAR: 

 

#ÓRGÃO: Não pode condicionar a criação de um órgão ou de um ministério ao 

alvedrio do Poder Legislativo. Fragilizaria a separação de poderes– ADI 26542; 

 

#SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA; Não precisa – Info 759 STF (depende lei 

específica autorizando a criação, mas a cada nova subsidiária, se já 

previsível/prevista nesta Lei, não precisa)  

 

#EMPRESA PÚBLICA? Não precisa – Info 759 STF. 

 

#AGÊNCIA REGULADORA? Precisa.  

OBS: ADI 1949: pode o Legislativo condicionar a nomeação dos diretores à 

ratificação deste Poder. 

 

#AUTARQUIA? Precisa. Adi 1642. 52, III, “f” da  CF. O Senado Federal pode 

autorizar a criação de determinados entes.  

 

OBS: Administração DIRETA tem relação de tutela com a indireta ou CONTROLE 

TÉCNICO ou CONTROLE FINALÍSTICO com esta. Ligada com fiscalização e 

fomento.  

 

                                                           
2 A disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação e definição das atribuições 
dos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública estadual, ainda que por meio de 
emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as de in iciativa 
exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea e, 
da Constituição Federal. Precedentes. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631826/artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700134/par%C3%A1grafo-1-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700070/inciso-ii-do-par%C3%A1grafo-1-do-artigo-61-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/131159349/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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3. TERCEIRO SETOR: São também chamadas de “entes de colaboração” 

(porque estão ajudando/colaborando com a Administração Pública); ou - 

“entidades paraestatais” (“para” é um radical de origem grega que 

significa “ao lado”; assim, diz- se que tais entidades são paraestatais porque 

atuam “ao lado” dos órgãos e entidades estatais). 

 

a) Paraestatais/ Sistema “S”/ Serviço Social Autônomo: são pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins lucrativos, que auxiliam o poder púbico na 

consecução de seus objetivos, não se submetendo ao procedimento licitatório 

e concurso público (STF entende que, apesar de não se submeterem aos 

regimes supracitados, devem observar procedimentos simplificados nestes 

casos);  

b) Organização de Interesse Público (OIP) – Lei nº 13.019/14  

c) Organização Social (OS) – Lei nº 9.637/98 

d) Organização Social de Interesse Público (OSCIP) – Lei nº 9.790/99 

 

 

OS – L9637/98 OSCIP – 9790/99 OIP – 13019/14 Sistema S/ 

serviços 

autônomos. Lei nº. 

9790/99 

CONTRATO DE 

GESTÃO 

TERMO DE 

PARCERIA 

Termo de Intenção  

Pode receber fatia 

do orçamento 

Recebe recursos 

públicos, mas não 

podem estar 

vinculados. 

(recebe recursos 

desvinculados) 

Licitação pública. E 

termo de parceria. 

Casos de dispensa 

e inexigibilidade. 

 

Pode receber 

ajuda de 

servidores públicos 

Não pode receber 

auxílio de 

servidores 
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públicos. 

Ministro de estado 

da pasta 

Ministro da Justiça.   

 

ADI 1923. Art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93: SEM LICITAÇÃO - OS e OSCIP!!!! 

 

4. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – Lei nº 12.527/11 

Qual a necessidade da lei? Positivou o art. 5º, XXXIII: transparência.  

 

O habeas data, regulado na lei 9507/97, havia sido esvaziado pela Súmula nº 2- 

 

STJ: Não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") se não houve recusa de 

informações por parte da autoridade administrativa3.  

 

Mas esse requisito não existe na lei do Habeas Data! E aí? Também não existiam 

critérios para os casos de sigiloso. Por fim a lei potencializou o Princípio republicano 

– não existe República sem TRANSPARÊNCIA. 

 

OBS: 5 (CINCO) COISAS QUE PRECISAM SER ESTUDADAS NESSA LEI PARA 

FINS DE CONCURSO: 

 

1 – QUEM SE SUJEITA? Art. 1º. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 

da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os 

órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário 

e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

                                                           
3 • está válida. • Se não houve recusa administrativa, não tem motivo para o autor propor a ação. 
Falta interesse de agir (interesse processual). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

STF: SEM e EP se sujeitam a lei de acesso à informação, mas a Lei nº 13303/2016 

manda aplicar INDEPENDENTEMENTE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. 

 

Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas 

sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 

recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 

contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres.  

 

OBS: concessionária de serviço público: quanto aos VALORES, NÃO SE SUJEITAM 

A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, mas quanto ao contrato de concessão, poderá 

ter acesso.  

 

ASSERTIVA: as Pessoas Jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que 

recebam verbas públicas sujeitam-se à lei de acesso a informação, e por isso não 

precisam prestar contas. ERRADO.  

 

Obs.: TV é concessionária de serviço público), mas é com fim lucrativos.  

Obs: Os partidos políticos, sim, pois preenchem os 3 requisitos: PJ de direito 

privado + sem fins lucrativos + recebem verba pública do fundo partidário. 

 

Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas as 

entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos 

públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das 

prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.  

 

2- ESPÉCIES de transparência:  

a) ATIVA: DE OFÍCIO. ART. 8. Fixa o dever de oficio do poder público de 

fornecer dados da sua despesa, endereços, etc. Sem a necessidade de pedido 

para isso.  
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Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 

fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.  

 

b) PASSIVA: art. 11 e 10, §3º. Reclama SOLICITAÇÃO. Pedido.  

Ex: cidadão pediu acesso a informação sobre itinerário da PM em sua rua.  

Há requisitos: IDENTIFICAÇÃO: do SOLICITANTE – não existe pedido anônimo – e 

do OBJETO. A SOLICITAÇÃO pode ser SEM MOTIVAÇÃO.  

 

3 - REGRA é GRATUITO.  

Exceção: os custos para fornecer podem ser cobrados. Exceção2: quando os 

custos possam prejudicar a subsistência. (exceção da exceção) 

 

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 

acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 

1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter 

a identificação do requerente e a especificação da informação 

requerida.  

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos 

determinantes da solicitação de informações de interesse 

público.  

 

4 - PRAZO para RESPOSTA: caput do art. 11, §§ 1 e 3.  

Regra: imediato: Art. 11 caput.  

O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à 

informação disponível.  

Exceção: se não der de forma imediata: até 20 dias, se não der, MAIS 10. A 

prorrogação deverá ser MOTIVADA e COMUNICADA ao requerente. Então é 20 + 

10. 

Pune-se o administrador (modificou-se a Lei nº 8112/90 neste sentido), pelo 

descumprimento.   
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§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma 

disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido 

deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, 

efetuar a reprodução ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 

parcial, do acesso pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 

conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, 

remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o 

interessado da remessa de seu pedido de informação.  

§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 

(dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 

cientificado o requerente.  

 

5 - HIPÓTESES DE SIGILO: três dispositivos a serem analisado: art. 22 (respeita leis 

específicas), 23 (listou casos), 31 (protege os dados sensíveis). 

 

Art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses 

legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de 

segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada 

que tenha qualquer vínculo com o poder público.  

 

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação 

as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade 

do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as 

relações internacionais do País, ou as que tenham sido 
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fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos 

internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica 

ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos 

das Forças Armadas;  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 

sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 

nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 

autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de 

investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a 

prevenção ou repressão de infrações.  

 

#DICADOCALVO: Nestes artigos há TRÊS prazos: ultrassecreto 25 anos; 

secreto 15 anos; reservado 5 anos.  

 

Contados da PRODUÇÃO desses dados, mesmo que a lei seja recente, já incide 

o prazo da produção. Se relativa à intimidade: 100 anos a contar da produção 

ou consentimento expresso). 

 

Obs: Art. 31. São os dados sensíveis. 5º, X CF. 

Ex: tipo sanguíneo; orientação sexual. (CPF não é sigiloso) 

 

#DICADOCALVO: DIREITO À VERDADE: direito de recuperar dados históricos. 

STF(caso dos arquivos secretos do regime civil-militar). 

 

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de 

forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, 
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honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e 

garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, 

relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de 

classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) 

anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 

diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a 

que elas se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este 

artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será 

exigido quando as informações forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver 

física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 

exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente 

interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a 

identificação da pessoa a que as informações se referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  

§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, 

honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito 

de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o 

titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 

voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior 

relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para 

tratamento de informação pessoal.  
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STF: valores dos servidores: portal de transparência pode dispor sobre remuneração 

de seus servidores? SIM. Princípio da proporcionalidade.  

 


