
 
 
 

Organização Administrativa 
 

- Estudo da estrutura da Administração Pública. Decreto-Lei 200/67. 
Órgãos e Entidades que a compõem. 
Atentar para o Art. 5º do Decreto. O conceito de Fundação Pública (IV) está 
ultrapassado ! 
 
A Administração Pública dispõe de duas técnicas distintas de organização: (Lei 
9784 – definição de órgão e entidade) 
 
1º - Desconcentração 
- A competência é atribuída a órgão.  
- Órgão é o núcleo de competência sem personalidade própria. Nenhum órgão 
possui personalidade jurídica*. A palavra “órgão” só pode ser utilizada para 
competências despersonalizadas. 
- Exemplos: Ministérios, Secretarias, Delegacias (de polícia, do trabalho, da 
receita federal...) 
- O órgão público tem uma relação de subordinação hierárquica com o poder 
central. Ex: o Ministério da Justiça, que é um órgão da União, está diretamente 
à Presidência da República. 
*Atenção: alguns órgãos são dotados de capacidade processual. Basicamente é uma 

capacidade para defesa de suas prerrogativas em juízo. Exemplo: Presidência da República e 
Mesa do Senado podem impetrar mandado de segurança.  
Cuidado! Nas demais ações, como as ações ordinárias, o órgão nunca pode figurar nos pólos 
ativo e passivo, devendo a ação ser proposta contra a pessoa jurídica a que o órgão pertence.  

 
 
Teoria do Órgão Público: é o assunto que estuda a relação existente entre a 
atuação do agente público, o órgão e o Estado. 

Teorias Superadas: 
1. Teoria da Identidade: dizia que o órgão público é o agente; (essa 

teoria foi derrubada com um simples ponto: se o agente morre, ocorre 
a desconstituição do órgão?) 

2. Teoria do Mandato: sustentava a existência de uma relação contratual, 
similar ao mandato privado. (o contraponto que derrubou essa teoria 
perguntava que, em havendo relação contratual, aonde estava o 
contrato?) 

3. Teoria da Representação: partia do pressuposto de que o Estado é um 
incapaz, assim como o tutelado e o curatelado, precisando ser 
representado pelo agente. (teoria “furada”, pois o Estado não só é 
capaz, como tem personalidade jurídica) 

 
Atualmente vigora a Teoria da Imputação desenvolvida pelo alemão Otto 
Gierke (moderna teoria do órgão). Essa teoria tem sido usada pelo STF 
para sustentar a impossibilidade de ação direta de indenização da vítima 
contra a pessoa física do agente. Além disso o princípio da 
impessoalidade também justifica a impossibilidade de acionar diretamente 
o agente. 
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2º - Descentralização 
- A competência é atribuída a entidades; 
- Entidades são dotadas de personalidade jurídica. 
- Exemplos: autarquias, fundações públicas, empresas públicas... 
- A relação jurídica entre a entidade e o poder central, é de vinculação (não 
constitui subordinação hierárquica). Nessa vinculação, o poder central apenas 
controla a legalidade de atuação da entidade. 
 
 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
 

- É a que envolve o instituto da DESCENTRALIZAÇÃO; 
- Na Administração Indireta temos pessoas jurídicas de 2 tipos: 

- PJ’s de Direito Público: autarquias, fundações públicas, associações 
públicas, agências reguladoras 
 
- PJ’s de Direito Privado: fundações governamentais, consórcios 
privados, empresas públicas, sociedades de economia mista. 
 

1. AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS  
- Autarquias são conceituadas pelo Decreto-Lei 200/67 como serviços 
autônomos. 
- Tipos de autarquia: 

a) autarquias fundacionais: são criadas pela dotação de um acervo 
patrimonial a uma finalidade pública, conhecidas como fundações 
públicas. 
Ex: FUNAI, FUNASA, PROCON 
 
b) autarquias associativas: também chamadas de associações públicas, 
são criadas pela celebração de consórcio público entre entidades 
federativas. Pertencem à Administração Indireta de todas as entidades 
consorciadas, é como se fosse uma entidade transfederativa, 
pertencendo simultaneamente a mais de uma esfera de governo. 
 
c) autarquias corporativas: são os conselhos de classe. Ex: CRM, CREA, 
CRECI. A OAB é considerada pelo STF como “entidade sui generis”. 
 
d) autarquias de regime especial: possuem um regime jurídico que 
confere autonomia qualificada (mais liberdade de ação do que as 
autarquias comuns). Ex: IBAMA, BACEN, todas as agências 
reguladoras. 
Na prova de primeira fase, essa autonomia qualificada das agências, foi 
chamada de “independência administrativa”. Não é uma verdadeira 
independência por que as agências são vinculadas a ministério. 
 
e) autarquias de serviço (autarquias comuns): INSS 
 
 
 



 
 Autarquias 

 
a) Direito público; 
b) Criadas e extintas por lei específica (paralelismo das formas) – Art. 37, XIX, 

CF; 
- não podem falir: a falência da autarquia criaria uma ruptura na continuidade 
do serviço público. 
c) autarquia tem imunidade a impostos; 
d) a autarquia tem responsabilidade direta e objetiva: quando o dano é causado 
por uma autarquia, não posso acionar diretamente o Estado.  
- O estado tem responsabilidade subsidiária pelos danos causados pela 
autarquia; o Estado é um “garantidor” do pagamento da indenização. 
- O Estado é sempre responsável subsidiário pelas entidades da Administração 
Indireta. 
e) a Autarquia sempre exerce atividades típicas do Estado:  
- Prestação de serviços públicos 
- Exercício do Poder de Polícia (fiscalização): limitação dos direitos do 
particular; 
- Fomento: um exemplo é a ANCINE. 
 
IMPORTANTE: Nunca uma autarquia pode explorar uma atividade econômica. 
 
f) Autarquias têm autonomia: é a capacidade de autogoverno. A autarquia lida 
com seus próprios interesses sem intervenção externa; 
 
Autarquias titularizam os serviços públicos por ela prestados. 
 
 
 
 
 Fundações Públicas ≠ Fundações Governamentais 
 
- A primeira diferença é que a Fundação Pública é uma pessoa jurídica de 
direito público, enquanto que a fundação governamental é uma pessoa jurídica 
de direito privado.  
- Fundações Públicas: FUNAI, PROCON 
- Fundação Governamental: Fundação Padre Anchieta é a mantenedora da TV 
Cultura, Rádio Cultura. 
- Fundação Pública: contrata sob o regime estatutário 
- Fundação Governamental: contrata sob o regime de emprego, são os 
empregados públicos. 
- Fundações Públicas: são criadas por lei específica; 
- Fundações Governamentais: são criadas por autorização legislativa. São três 
fases: 1º - lei autorizando a criação da fundação; 2º - é publicado um decreto 
de instituição; registro dos atos constitutivos em cartório. 
 
 
 
 



 Direito Regulatório:  

- é o direito das agências reguladoras; 
- é o tema pertencente ao direito econômico. As Agências foram criadas a partir 
de 1995, para fiscalizar atividades privadas que até então eram exercidas pelo 
Estado 
-Princípio da Subsidiariedade: o Estado só deve exercer atividades que o 
particular não conseguir desempenhar. 
- As Agências são autarquias com regime especial (características que dão 
maior autonomia às agências) 
- Ao contrário das autarquias comuns as agências têm dirigentes estáveis (não 
podem ser exonerados imotivadamente) e com mandatos fixos. 
- Para evitar a “captura” a legislação das agências prevê a chamada 
quarentena (um período após o desligamento do dirigente, em que ele continua 
vinculado à agência, recebendo, e sem poder atuar em empresas do setor 
regular – Art. 9º, da Lei n. 9427). Captura é a contratação do servidor público, 
mediante alta remuneração, por empresa particular, para atuar contra o Estado. 
- A doutrina classifica as agências a partir de vários critérios: 
1. quanto à atividade preponderante:  
a) agências de serviço: atuam no controle sobre serviços públicos dados em 
concessão. Ex: ANATEL, ANEEL, ANTT. 
b) agências de polícias: exercem fiscalização. Ex: ANVISA (essa agência 
fiscaliza as empresas de cosméticos e medicamentos), ANS; 
c) agências de fomento: ANCINE 
 
 
 Empresas Públicas e Sociedades de Economia mista 
- Características comuns: 

- não podem falir; 
- são criadas por autorização legislativa ( Art. 37, XIX, CF) 
- contratação de agente é por concurso e em regime celetista (CF, Art. 
173); 
- possuem o dobro do limite (20%) para contratação direta por dispensa de 
licitação – Art. 24, parágrafo único da Lei 8.666, mas atenção: autarquia e 
fundação só terão esse limite quando qualificadas como Agências 
Executivas. 

 
 
- Prestadoras de serviço público: 

- têm responsabilidade objetiva, e o Estado responde subsidiariamente 
- ECT 
- possuem bens públicos: os bens são inalienáveis, imprescritíveis, 
impenhorável 
- execução em regime de precatório: o regime de precatório só existe pra 
quem tenha bem público 
 
 
 

- Exploradoras de atividade econômica: 
- a responsabilidade é subjetiva: há de se provar culpa ou dolo. Aqui o 
Estado não responde nem em caráter subsidiário. 



- BB e Petrobras 
- possuem bens privados e, portanto, não são inalienáveis, imprescritíveis 
e impenhoráveis 
- sujeitam-se à execução comum: não há regime de precatório. Pode 
haver, por exemplo, penhora do prédio do Banco do Brasil. 
 
 
Atenção:  as prestadoras de serviço público são consideradas autoridade 
pública para fins de impetração do MS. E como regra, não cabe MS 
contra as exploradoras de atividade econômica. 

 


