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ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO   

 

ROTEIRO DE AULA 

 

 ÓRGÃOS PÚBLICOS - Para conceituar órgãos públicos, têm-se os 

ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,1 que os define 

como unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de 

atribuições de poderes funcionais do Estado, repartidos no interior 

da personalidade estatal e expressados por meio dos agentes neles 

providos, como também a posição de Hely Lopes Meirelles2, segundo 

a qual órgãos públicos são centros especializados de competências 

 

o  Características: 

 não têm personalidade jurídica própria 

DICA IMPORTANTE: No estudo dos órgãos públicos é interessante lembrar 

a teoria da institucionalização, segundo a qual os órgãos públicos, 

embora não contem com personalidade jurídica, podem adquirir vida 

própria. 

 os atos por eles praticados são imputados à entidade 

estatal a que pertencem. Também não podem celebrar 

contrato, cabendo à pessoa jurídica fazê-lo por intermédio dos 

agentes que a compõem3. 

 não se confundem com a pessoa jurídica, porque esta 

representa o todo em que aqueles são as partes. Tampouco se 

confundem com a pessoa física, porque representam uma 

                                                             
1 Curso de Direito Administrativo, 26a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 140. 
2 Direito Administrativo Brasileiro, 28a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 66. 
3 Reconhece-se a existência do desastroso contrato de gestão previsto no art. 37, § 8o, da CF que foi introduzido pela EC no 19/98. 
O dispositivo admite a possibilidade de celebração de contrato de gestão entre órgãos públicos (além de outros), o que representa 
um grande absurdo, regra inexequível segundo a doutrina brasileira, considerando que os órgãos são só repartições internas de 
competências do próprio Estado, são parcelas deles dissolvidas em sua intimidade, tal como as partes de um dado indivíduo. Os 
órgãos do Estado são o próprio Estado. Para completar eles são entes despersonalizados, não têm aptidão para serem sujeitos de 
direitos e obrigações. O artigo refere-se ainda ao contrato de gestão com o objetivo de ampliar a autonomia, o que é inaplicável, 
pois os órgãos não têm essa dita autonomia. 
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reunião de funções a serem exercidas pelos agentes que 

compõem o órgão. 

 podem ter representação própria, isto é, seus próprios 

procuradores, apesar de, em regra não terem capacidade 

para estar em juízo4, salvo em situações excepcionais em 

que lhes é atribuída a personalidade judiciária. 

Súmula n. 525 do STJ: A Câmara de Vereadores não 
possui personalidade jurídica, apenas personalidade 

judiciária, somente podendo demandar em juízo para 

defender os seus direitos institucionais. (Súmula 525, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 

27/04/2015) 

 

o Classificação: Os órgãos públicos podem ser classificados de 

diversas maneiras. Por ser a enumeração bastante divergente na 

doutrina, passa-se agora à análise dos critérios de classificação mais 

aceitos. 

 Quanto à posição estatal: 

a) órgãos independentes: têm origem na Constituição e são 

representativos de cada um dos Poderes do Estado: Executivo, Legislativo e 

Judiciário, colocados no ápice da pirâmide governamental, sem 

subordinação hierárquica ou funcional, apenas se sujeitando ao controle de 

um Poder sobre o outro. Suas atribuições são exercidas por agentes 

políticos. São exemplos de órgãos independentes as Corporações 

Legislativas, as Chefias do Executivo, os Tribunais Judiciários e os Juízes 

Singulares; 

b) órgãos autônomos: localizados na cúpula da Administração, 

imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente 

subordinados a seus chefes. Esses órgãos têm ampla autonomia 

administrativa, técnica e financeira, caracterizando-se como órgãos 

diretivos, com funções de planejamento, supervisão, coordenação e 

controle das atividades que constituem sua área de competência. Por 

                                                             
4 O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 70, que “toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem 
capacidade para estar em juízo”. Considerando que o órgão público é ente despersonalizado, como regra, ele não conta com essa 
capacidade. 
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exemplo: Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais, Consultoria-Geral 

da República, Procuradoria Geral de Justiça e outros; 

c) órgãos superiores: são os órgãos que detêm poder de direção, 

controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica, 

mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma 

chefia mais alta. Não gozam de autonomia administrativa e financeira. 

Podem-se apontar as primeiras repartições dos órgãos independentes e dos 

autônomos, como Gabinetes, Secretarias-Gerais, Procuradorias 

Administrativas e Judiciais, Coordenadorias, Departamentos e Divisões; 

d) órgãos subalternos: são todos aqueles que se acham hierarquizados a 

órgãos mais elevados, com reduzido poder decisório e predominância de 

atribuições de execução como, por exemplo, as seções e os serviços (seção 

de expediente, de pessoal, de material, de portaria, zeladoria). 

 Quanto a esfera de atuação 

a) órgãos centrais: os que exercem atribuições em todo o território 

nacional, estadual ou municipal, por exemplo, Ministérios e Secretarias; 

b) órgãos locais: os que atuam sobre uma parte do território, como as 

Delegacias Regionais da Receita, Delegacias de Polícia e outros. 

 Quanto a a sua estrutura: 

a) órgãos simples: também chamados órgãos unitários, por serem 

constituídos por um só centro de competência, não tendo outros órgãos 

agregados à sua estrutura para realizar desconcentradamente a sua função 

principal. Não importa o número de cargos e agentes que os constituem, 

desde que mantenham a unidade orgânica com um único centro de 

competência, v.g., seção administrativa; 

b) órgãos compostos: são os que reúnem outros órgãos vinculados à sua 

estrutura, menores e com função principal idêntica, gerando uma 

desconcentração com funções auxiliares diversificadas, exercendo atividade-

meio. Esses órgãos compreendem vários outros até chegar aos órgãos 

unitários como, por exemplo, os hospitais e postos frente à Secretaria de 

Saúde, escolas frente à Secretaria de Educação, além de outros5. 

 Quanto à atuação funcional: 

                                                             
5 Importante tomar cuidado para não confundir essa classificação quanto à estrutura em órgãos simples ou compostos com a 
divisão dos atos administrativos no que tange à formação, que podem ser atos simples, compostos e complexos, considerando 
a manifestação da vontade.  
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a) órgãos singulares: são órgãos de um só titular; são os que atuam e 

decidem por um único agente, que é o seu chefe e representante, como a 

Presidência da República, a Governadoria, a Prefeitura e a Diretoria de uma 

escola; 

b) órgãos colegiados: são os que atuam e decidem pela expressão da 

vontade de seus membros e de conformidade com a respectiva regência 

legal, estatutária ou regimental. São compostos por duas ou mais pessoas, 

como os Conselhos, os Tribunais, as Assembleias Legislativas, o Congresso 

Nacional e outros. 

 Quanto as funções que exercem: 

a) órgãos ativos: responsáveis por funções primordiais, atuam no 

desenvolvimento de uma administração ativa propriamente dita, 

apresentando condutas comissivas e expressando decisões estatais para o 

cumprimento dos fins da pessoa jurídica. Podem ser subdivididos em: 

órgãos de direção superior (aqueles que decidem, ordenam, dirigem e 

planejam, aos quais competem a formação e a manifestação originária da 

vontade do Estado, assumindo responsabilidade jurídica e política das 

decisões) e órgãos de execução (aqueles sujeitos à subordinação 

hierárquica; são subalternos, competindo-lhes a manifestação secundária 

da vontade do Estado); 

b) órgãos consultivos: assumem atividade de aconselhamento e 

elucidação. Eles participam da ação estatal para auxiliar e preparar sua 

manifestação de vontade, dando auxílio técnico ou jurídico específico e 

especializado, como, por exemplo, na emissão de pareceres que podem ser 

de mérito, de legalidade, facultativo ou obrigatório, vinculantes ou não, 

consoante a disciplina legal; 

c) órgãos de controle: exercem controle e fiscalização de órgãos ou 

agentes. 

 

 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - é composta por entidades que 

possuem personalidade jurídica própria e são responsáveis pela execução 

de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma 

descentralizada. São elas: as autarquias, as fundações públicas e as 

empresas estatais, mais especificamente, as empresas públicas e as 

sociedades de economia mista. 
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 Características: 

 personalidade jurídica própria podem ser sujeitos de direitos e 

obrigações, sendo, consequentemente, responsáveis pelos seus atos.  

 gozam de capacidade de autoadministração e receita própria.  

 para a criação dessas pessoas jurídicas, exige-se previsão legal, pois 

o art. 37, XIX, define que: “somente por lei específica poderá ser 

criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. 

Deve-se grifar, ainda, que a lei cria as autarquias e autoriza a criação 

das demais pessoas jurídicas. Na hipótese em que a lei cria – caso 

das autarquias – basta a edição da lei e a pessoa jurídica já estará 

pronta para existir, o que não acontece no segundo caso. Quando a 

lei autoriza a criação de uma pessoa jurídica – caso das fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista – ela só passará 

a existir juridicamente com o registro dos seus atos constitutivos no 

órgão competente, seja no Cartório de Registro das Pessoas 

Jurídicas, se ela tiver natureza civil, ou na Junta Comercial, quando 

possuir natureza comercial. Convém realçar ainda, que, se há 

dependência de lei para criar, por paralelismo de forma, para 

extinguir, de idêntica maneira, exige-se a previsão legal, seja para 

extinguir efetivamente ou autorizar a sua extinção, não se admitindo 

a possibilidade de fazê-lo via ato administrativo, porque se trata de 

ato de hierarquia inferior (o que a lei faz não poderá o ato 

administrativo desfazer). 

 sua finalidade não será lucrativa, inclusive quando exploradoras da 

atividade econômica. Isso não significa que elas não possam obter 

lucro, mas que não foram criadas com esse objetivo, não sendo o 

lucro o grande mote de sua criação . 

 não sofrem relação de subordinação, mas estão sujeitas a controle, 

que pode ser interno ou externo, pela própria entidade a que se 

vinculam (ex. supervisão ministerial) e controle externo pelo Poder 

Judiciário e Legislativo (ex. Tribunal de Contas e as diversas ações 

judiciais); 
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 quando da criação dessas pessoas jurídicas, a lei de instituição 

também define a sua finalidade específica, estando ela vinculada ao 

fim que a instituiu, conclusão que decorre do princípio da 

especialidade.  

 

  AUTARQUIAS - são pessoas jurídicas de direito público que 

desenvolvem atividades administrativas típicas de Estado e gozam de 

liberdade administrativa nos limites da lei que as criou. Não são 

subordinadas a órgão nenhum do Estado, mas apenas controladas, tendo 

direitos e obrigações distintos do Estado. 

 Regime Jurídico: 

 criação e extinção por intermédio de lei ordinária específica, conforme 

previsão do art. 37, XIX, da CF. 

 sujeitas a controle tanto interno, quanto externo, seja pela 

Administração Direta, pelos Poderes Judiciário e Legislativo, seja pelo 

povo, por via dos instrumentos processuais previstos em lei 

 seus atos e contratos seguem regime administrativo, estão obrigadas 

ao procedimento licitatório, consoante regras da Lei no 8.666/93 e da 

Lei no 10.520/02, só não tendo que realizá-lo quando a própria 

norma expressamente liberá-lo, como ocorre com as hipóteses de 

dispensas e inexigibilidades de licitação previstas no diploma. 

 a responsabilidade civil é, em regra, objetiva, aplicando-lhe o art.37, 

§6º, da Constituição Federal. Lembrando que o Estado responde 

subsidiariamente 

 a regra quanto a prescrição é a prevista no Decreto nº 20.910/32  – 

prescrição quinquenal    

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AUTARQUIAS 
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EMENTA: ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – 

RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA – RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. A Jurisprudência desta Corte considera a 

autarquia responsável pela conservação das rodovias e pelos danos 

causados a terceiros em decorrência da má conservação, contudo 

remanesce ao Estado a responsabilidade subsidiária. Agravo regimental 

provido em parte para afastar a responsabilidade solidária da União, 

persistindo a responsabilidade subsidiária. (AgRg no REsp 875604 / ES, STJ 

– Segunda Turma, Relator(a) Min. Humberto Martins, 09.06.2009, DJe: 

25.06.2009). 

 

ADPF 46 

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA 

DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À 

LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE 

REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. 

PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO 

POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, 

INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA 

CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE 

CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO 

CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE 

CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. 

APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 

1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de 

correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e 

determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. 

Serviço postal é serviço público. 2. A atividade econômica em sentido amplo 

é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade 

econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em 

sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A 

exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de 

uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos 

entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, 
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qual ocorre no vocabulário vulgar. 3. A Constituição do Brasil 

confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço 

postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X]. 4. O serviço 

postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 

empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo 

decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 5. É imprescindível 

distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos 

serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas 

vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é 

empreendida pelo Estado. 6. A Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos 

serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio 

postal. 7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados 

os serviços públicos importam em que essa atividade seja 

desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. 

8. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada 

improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à 

Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às 

atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo. (ADPF 46 / 

DF, STF – Tribunal Pleno, Relator(a):  Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. Eros Grau, Julgamento:  05.08.2009, DJe: 25.02.2010)  

- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - RECURSO REPETITIVO JULGADO 

PELO STJ 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO 

QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL 

(ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. 

ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL 

NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à 

sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao 

prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, 

em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do 

Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).2. O 

tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o 

prazo   prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda 

Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos 

doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito 

Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem 
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julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do 

prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas 

ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse 

sentido, o seguintes precedentes:  REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel.Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011;REsp 1.066.063/RS, 1ª 

Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 

1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). 

A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito 

doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos 

Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da 

Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, 

págs. 88/90).3. Entretanto, não obstante os judiciosos 

entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento 

deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do 

prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 -  

nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em 

detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.4. O 

principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da 

natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, 

seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a 

Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, 

norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não 

altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de 

determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de 

Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 

2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito 

Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.1042).5. 

A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza 

a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a 

Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser 

interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal 

Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - 

São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).6. Sobre o tema, os recentes julgados 

desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. 

Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª 

Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 

1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 

23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 
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21.5.2012;AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 

1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 

1º.2.2011.7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra 

sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por 

particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para 

aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em 

manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o 

tema.8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do 

artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.(REsp 1251993/PR, STJ 

– Primeira Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, , julgado em 

12/12/2012, DJe 19/12/2012) 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. FCC -  TCM-GO -: Auditor de Controle Externo 

Suponha que o Governo do Estado de Goiás pretenda implementar 

medidas de reestruturação administrativa, extinguindo alguns órgãos e 

também entidades da Administração indireta e fundindo algumas 

Secretarias, bem como extinguindo cargos vagos. De acordo com as 

normas que disciplinam a organização administrativa constantes da 

Constituição Federal, 

a)todas as medidas poderão ser implementadas por ato do Chefe do 

Executivo, mediante decreto. 

b)todas as medidas somente poderão ser implementadas por lei, de 

iniciativa do Chefe do Executivo, salvo a fusão de Secretarias, que pode 

ser efetivada por decreto. 

c)a extinção de cargos vagos necessita de lei específica e as demais 

medidas poderão ser implementadas por decreto. 

d) a extinção de cargos vagos pode ser feita por decreto do Chefe do 

Executivo. 

 

LETRA D 

 

2. CESPE - TJ-SE - Titular de Serviços de Notas e de Registros 

Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica de direito público 

interno. 

 

3. TJ-PR - Titular de Serviços de Notas e de Registros 

Os órgãos públicos são unidades de atuação administrativa dotadas de 

personalidade jurídica própria, destinadas à consecução de tarefas 

predeterminadas. 
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4. MPE-MA -  Promotor de Justiça 

A criação e a extinção de órgão do Poder Executivo situam-se na esfera 

da reserva legal, cabendo a decreto dispor sobre sua organização e 

funcionamento;  

 

5. TRT - 16ª REGIÃO (MA) - Juiz do trabalho 

Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

I. As autarquias são criadas por lei, constituindo-se em pessoas jurídicas 

distintas do Estado. Respondem diretamente por seus atos, cabendo ao 

Estado a responsabilidade subsidiária. 

II. Na descentralização administrativa há distribuição interna de 

atividades administrativas, mantendo-se o vínculo hierárquico; na 

desconcentração há transferência do plexo de competências para pessoa 

jurídica distinta, sem liame de subordinação direta. 

III. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, criadas 

com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades. Essa 

competência regulatória deve se cingir a aspectos técnicos da atividade, 

a fim de evitar-se a invasão da esfera legislativa. 

Gabarito: I e III 

 

6. CESPE - PGE-BA - Procurador do Estado 

     Considerando a necessidade de melhorar a organização da 

administração pública estadual, o governador da Bahia resolveu criar 

autarquia para atuar no serviço público de educação e empresa pública 

para explorar atividade econômica.  

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem. 

Desde que presentes a relevância e urgência da matéria, a criação da 

autarquia pode ser autorizada por medida provisória, devendo, nesse 

caso, ser providenciado o registro do ato constitutivo na junta comercial 

competente. 

Errada 
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7. CESPE -  TRF - 1ª REGIÃO -  Juiz federal 

Assinale a opção correta a respeito das autarquias federais e de seus 

regimes jurídicos. 

a)Os conselhos profissionais de caráter nacional passaram a ser 

reconhecidos como autarquias federais por meio da Lei n.º 9.649/1998. 

Entretanto, por essa lei ter sido declarada inconstitucional pelo STF, tais 

conselhos são atualmente entes privados que prestam serviços públicos 

delegados pela União. 

b)As autarquias federais gozam de privilégios processuais como prazo em 

dobro para contestação, isenção de custas processuais, duplo grau de 

jurisdição obrigatório e dispensa do depósito prévio no ajuizamento de 

ação rescisória. 

c)O regime de pessoal das autarquias federais é o regime jurídico único, 

sendo o quadro de pessoal dessas entidades composto por agentes 

políticos sujeitos a regras como exigência de concurso público, vedação à 

acumulação, teto remuneratório e estabilidade. 

d)A elaboração e o controle de orçamentos e balanços das autarquias 

federais são regulados pela Lei n.º 4.320/1964 e pelas regras de 

responsabilidade fiscal da Lei Complementar n.º 101/2000. As autarquias 

federais também estão sujeitas à fiscalização do TCU. 

e)As autarquias federais gozam de imunidade tributária sobre seu 

patrimônio, renda e serviços, e, sobre estes mesmos elementos, de 

imunidade fiscalizatória, o que impede que outras pessoas jurídicas de 

direito público lhes imponham multas administrativas. 

letra D 
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