
 
 

Olá, amigos! Sejam bem vindos à turma do Curso PED para o Quadro 
Técnico de Direito, ano 2020! Iniciando nossa preparação, iremos 
trabalhar a disciplina Direito Administrativo.  Seguem abaixo os tópicos 
exigidos no último edital: 
 

• O Direito Administrativo: conceito do Direito Administrativo; 

• Princípios informativos e interpretativos do Direito Administrativo;  

• Administração Pública;  

• Poderes e deveres dos Administradores Públicos;  

• Poder de Polícia;  

• Ato administrativo;  

• Processos administrativos;  

• Licitações e contratos administrativos;  

• Licitação e contratação de parceria público-privada;  

• Concessão e permissão da prestação de serviços públicos;  

• Desconstituição da relação jurídica administrativa;  

• Controle da administração pública;  

• Improbidade Administrativa;  

• Intervenção do Estado na propriedade e no domínio econômico;  

• Serviços Públicos;  

• Responsabilidade Civil do Estado; 

• Servidores públicos: regime jurídico constitucional e infraconstitucional, 
concurso público, associação sindical e greve; Provimento; Regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais;  

• Processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; 

• Prescrição quinquenal;  

• Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;  

• Súmulas Vinculantes, Súmulas e Informativos do STF e do STJ. 

 
 
Para facilitar o estudo, os temas serão trabalhados em apostilas diversas, 
de modo a otimizar a sua preparação. Antes de darmos início, contudo, 
vale a pena destacar a bibliografia sugerida pelo edital nesta disciplina: 
 

• BITTENCOURT, Sidney. Curso Básico de Licitação. São Paulo: Lex. 
______. Licitação Passo a Passo. Belo Horizonte: Fórum. 
______. Pregão Passo a Passo. Belo Horizonte: Fórum. 
______. Pregão Eletrônico. Belo Horizonte: Fórum 

 

• CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São 
Paulo: Atlas. 



 
 

• COSTA, José Armando da. Processo Administrativo Disciplinar: teoria e prática. 
Belo Horizonte: Fórum. 

• DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 

• NASSAR, Elody. Prescrição na Administração Pública. São Paulo: Saraiva. 

• OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Precatórios: Aspectos Administrativos, 
Constitucionais, Financeiros e Processuais. Belo Horizonte: Fórum. 

 
Em uma primeira fase, recomendamos a leitura apenas dos livros 
marcados em negrito. Por estratégia, escolha apenas um deles para ter 
como referência, mas não se prenda à leitura do mesmo.  
 
Em nossos materiais e aulas iremos abordar os principiais 
posicionamentos dos autores, de modo que recomendamos que, para que 
você otimize seu tempo, foque na leitura dos PDFs e do seu Vade Mecum, 
que deve estar atualizado (sim, jogue pro fundo do armário aquele seu 
vade mecum todo rabiscado do ano de 2015, e adquira logo um novo, que 
irá nortear essa nova fase dos seus estudos). 
 
Sem mais delongas, aos trabalhos! 
 

 
O Direito Administrativo: conceito do Direito Administrativo 

 
O surgimento e o conceito do Direito Administrativo estão diretamente relacionados com o 
surgimento do Estado de Direito. 
 
Assim, pode-se dizer que este fenômeno nasce com os movimentos constitucionalistas, a partir 
do final do século XVIII. Conforme destaca Carvalho filho, “através do novo sistema, o Estado 
passava a ter órgãos específicos para o exercício da administração pública e, por via de 
consequência, foi necessário o desenvolvimento do quadro normativo disciplinador das relações 
internas da Administração e das relações entre esta e os administrados. Por isso, pode 
considerar-se que foi a partir do século XIX que o mundo jurídico abriu os olhos para esse novo 
ramo jurídico, o Direito Administrativo”.1 
 
Em suma, o Direito Administrativo surge para regular a relação entre o Estado e os 
administrados, notadamente a partir da limitação do poder monárquico, em contraposição ao 
quadro que se verificava na época das monarquias absolutistas. 

 
Essa passagem do Estado absolutista para o Estado de direito ocorre a partir da Revolução 
Francesa (1789). Esta abriu caminho para o direito administrativo, pois trouxe 3 grandes 
limitações ao estado: 

• - Princípio da legalidade: o Estado só poderia fazer aquilo que a lei autorizasse. 

 
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 



 
 

• - Principio da separação dos poderes: a partir do exercício de funções típicas e atípicas 
de cada Poder, com um sistema de controle recíproco entre os poderes. Deriva da 
famosa teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu. 

• - Declaração dos direitos do homem e do cidadão: são direitos das pessoas oponíveis ao 
Estado. Tem-se um catálogo de direitos que o Estado deve promover e defender. Se o 
Estado desrespeita esse catálogo, abre espaço para a responsabilização civil do Estado, 
que até então não era reconhecida. 

 
Alguns autores indicam dois marcos específicos para o surgimento do direito administrativo: 

• - Caso Blanco (1783), na França. 

• - Lei do 28 do Pluviose (1800) 
 
O caso Blanco envolveu o atropelamento da menina Agnes Blanco por uma vagonete que 
transportava fumo. Propôs-se uma ação pleiteando uma indenização contra a empresa 
proprietária do vagonete, na qual foi suscitada um conflito negativo de competência. 
 
Na França não vigora o sistema de JURISDIÇÃO UNA (que existe no Brasil), mas sim a chamada 
“dualidade de jurisdição”, a partir da existência de 2 órgãos: o CONSELHO DE ESTADO (justiça 
administrativa, que julga casos envolvendo o Estado) e a CORTE DE CASSAÇÃO (justiça civil, que 
julga casos envolvendo particulares). Alegou-se que, no caso em tela, a competência seria da 
primeira, por envolver um serviço público, ainda que a pessoa do Estado não estivesse 
diretamente envolvida na relação.  
 
Quem resolveu o conflito na França foi o tribunal de conflitos, que decidiu que a competência 
era da justiça administrativa, em virtude da presença do serviço público, que exigia que as regras 
próprias aplicáveis ao Estado deveriam ser aplicadas também nessas relações privadas. A ideia 
era afastar o Código Napoleônico ao caso, permitindo-se a responsabilidade civil do Estado.  
 
Ao afirmar isto, o tribunal de conflitos acaba afirmando que existe um direito diferente daquele 
que era utilizado para resolver conflitos entre particulares, pautado em normas de direito 
público, que era o DIREITO ADMINISTRATIVO. 
 
Por isso, o caso blanco é o “leading case”, que deu origem à escola francesa do serviço público 
e ao direito administrativo, que foi “importado” pelo Brasil.  
 
O problema é que nos países de origem romano-germânica, como Brasil e França, os 
precedentes não têm uma força tão grande. Então, faltava uma LEI para se dizer que o direito 
administrativo de fato havia sido criado. 
 
Assim, tem-se a importância da Lei do 28 do Pluviose, que foi a primeira lei a de alguma forma 
sistematizar o direito administrativo (Ex: organização administrativa, disciplina do serviço 
público etc). 
 
Desta forma, conclui-se que o Direito Administrativo como conhecemos teve origem na França, 
notadamente a partir do Caso Blanco e da Lei do 28 do Pluviose. 
 
 
 
 



 
 
Conceito do Direito Administrativo: 
 
Para conceituar o Direito Administrativo, Carvalho Filho destaca dois tipos fundamentais de 
relações jurídicas: uma, de caráter interno, que existe entre as pessoas administrativas e entre 
os órgãos que as compõem; outra, de caráter externo, que se forma entre o Estado e a 
coletividade em geral. 
 
Dito isto, o autor conceitua o Direito Administrativo como o conjunto de normas e princípios 
que, visando sempre ao interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e 
órgãos do Estado e entre este e as coletividades a que devem servir. 
 
Assim, vê-se que o Direito Administrativo atua tanto de uma forma introversa (para dentro da 
Administração), quanto de uma forma extroversa (para fora da Administração). No primeiro 
caso, por exemplo, verificamos a presença e a importância do Direito Administrativo para 
regular os órgãos que compõem a Marinha do Brasil, como o ComOpNav (Comando de 
Operações Navais) e o GCM (Gabinete do Comandante da Marinha). Já no segundo caso, temos 
a importância do Direito Administrativo quando estudamos normas que regulam, por exemplo, 
a Inspeção Naval (a partir de normas e regulamentos que disciplinam a segurança do tráfego 
aquaviário, o qual também envolve embarcações particulares). 
 
Ainda neste material, estudaremos a chamada ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, que é, em sua 
essência, uma manifestação da Administração introversa (para dentro). Futuramente, conforme 
veremos, o PODER DE POLÍCIA é uma forma de manifestação da Administração extroversa, pois 
condiciona e limita direitos de terceiros que não integram a Administração Pública. 
 
 
Os “dois sentidos” da Administração Pública: 
 
A Administração Pública pode ser analisada a partir dos seguintes sentidos: 

1) Material/Objetivo/Funcional: leva em consideração a função de administrar, a 
atividade administrativa que será exercida pelo ente na busca pelo interesse público.  

2) Subjetivo/Formal/Orgânico: leva em consideração o conjunto de órgãos e entidades 
que irão executar as atividades públicas.  

 
 
Nas palavras de Carvalho Filho, o sentido OBJETIVO consiste “na própria atividade administrativa 
exercida pelo Estado por seus órgãos e agentes, caracterizando, enfim, a função administrativa”. 
Já o sentido SUBJETIVO significa “o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que tenham 
a incumbência de executar as atividades administrativas. Toma-se aqui em consideração o 
sujeito da função administrativa, ou seja, quem a exerce de fato”. 
 
CUIDADO! No sentido subjetivo, a Administração Pública não deve ser confundida com os 
Poderes estruturais do Estado, notadamente o Poder Executivo, o qual tem por função típica a 
função administrativa. Isto porque, “embora seja o Poder Executivo o administrador por 
excelência, nos Poderes Legislativo e Judiciário há numerosas tarefas que constituem atividade 
administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos seus 
serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e agentes que, em qualquer desses 
Poderes, estejam exercendo função administrativa, serão integrantes da Administração 
Pública.” (Carvalho Filho) 
 



 
 
 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: 
 
A Organização Administrativa é o estudo da estruturação do Estado e o conhecimento acerca 
das pessoas, órgãos e entidades que o integram. Tal estudo parte de dois princípios 
fundamentais: o princípio federativo e o princípio da separação de poderes.  
 
Com a adoção da forma federativa de Estado, há uma descentralização política de poder em 
diferentes níveis de governo: federal, estadual e municipal, sendo todos os entes políticos 
dotados de autonomia. Tal autonomia tem como base três características: 1) auto-organização; 
2) autogoverno; 3) autoadministração.   
 
É na capacidade de autoadministração que reside a organização e a prestação das atividades 
administrativas, levando em conta a divisão constitucional de competências entre os entes 
federativos.   
 
Já o princípio da separação de poderes preconiza a existência de uma divisão de funções entre 
os Poderes Executivo, Legislativo e o Judiciário, que serão desempenhadas de forma típica ou 
atípica.  
 
No que toca à função administrativa, a doutrina destaca que esta é desempenhada tipicamente 
pelo Poder Executivo. Todavia, podemos afirmar que todos os Poderes exercem, em certo grau, 
função administrativa (o Judiciário, por exemplo, quando realiza um concurso público para 
provimento de cargos de servidores, está exercendo função administrativa). 
 
 
Administração Direta e Administração Indireta: 
 
De acordo com Carvalho Filho, Administração Direta “é o conjunto de órgãos que integram as 
pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma 
centralizada, das atividades administrativas do Estado.”  
 
Já a Administração Indireta, segundo o mesmo autor, é o conjunto de pessoas administrativas 
que, vinculadas à respectiva Administração Direta, têm o objetivo de desempenhar as atividades 
administrativas de forma descentralizada. 
 
De uma forma mais simples, é possível dizer que a Administração Direta representa a atuação 
do próprio Estado, por intermédio de seus órgãos internos (Exemplo: a União atuando na 
segurança do tráfego aquaviário, por intermédio da Marinha do Brasil e da Diretoria Geral de 
Navegação, que são órgãos públicos federais). Vê-se que, aqui, não há a constituição de uma 
nova pessoa jurídica para o desempenho da atividade, mas tão somente uma organização 
administrativa interna. 
  
Por outro lado, a administração indireta é formada por pessoas jurídicas, tais como as autarquias 
e as empresas estatais, que são criadas para o desempenho de atividades específicas ou, no 
segundo caso, até mesmo para a exploração de determinadas atividades econômicas. Aqui, 
diferentemente do que vimos na Administração Direta, são criadas novas pessoas jurídicas, que 
não se confundem com a estrutura interna do Estado (Exemplo: a ENGEPROM é uma empresa 
pública vinculada à Marinha e que tem como finalidade promover a Indústria Naval Brasileira e 
gerenciar projetos integrantes de programas aprovados pelo Comando da Marinha, além de 



 
 
promover e executar atividades vinculadas à obtenção e manutenção de material militar 
naval2)”. 
 
 
Neste ponto, vale destacar os conceitos de DESCENTRALIZAÇÃO E DESCONCENTRAÇÃO.  
 
A descentralização representa a transferência da atividade administrativa para outra pessoa, 
sendo esta física ou jurídica, integrante ou não da própria estrutura administrativa. Assim, a 
descentralização de atividades pode ocorrer tanto para entidades da Administração Indireta 
(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) como para 
particulares (concessionários e permissionários de serviços públicos).   
 
Pode-se dizer que a descentralização representa a busca por eficiência e especialização da 
atividade administrativa, já que transfere a terceiros especializados a execução de alguns 
serviços públicos.  
 
Já na desconcentração existe uma especialização de funções dentro da própria estrutura estatal, 
sem que haja a criação de uma nova pessoa jurídica. Dessa forma, a desconcentração funciona 
como uma distribuição interna de funções dentro de uma mesma pessoa jurídica.  
 
Como resultado da desconcentração, temos a criação dos órgãos públicos, conceituados como 
“centros de competência especializados, instituídos para o desempenho de funções estatais, 
através de seus agentes, cuja atuação é imputada a pessoa jurídica a que pertencem”. A criação 
da DGN na estrutura da Marinha do Brasil, por exemplo, é um exemplo de desconcentração. 
 

Centralização e Concentração: 
De acordo com Carvalho Filho, representam o sentido inverso, quando o Estado retoma 
certa atividade.  
 

“Assim como os processos de descentralização e de desconcentração têm fisionomia 
ampliativa, pode o Estado atuar em sentido inverso, ou seja, de forma restritiva. 
Nessas hipóteses, surgirão a centralização e a concentração. Aquela ocorre quando 
o Estado retoma a execução do serviço, depois de ter transferido sua execução a 
outra pessoa, passando, em consequência, a prestá-lo diretamente; nesta última, 
dois ou mais órgãos internos são agrupados em apenas um, que passa a ter a 
natureza de órgão concentrador.” 

 
 

Delegação LEGAL x NEGOCIAL (Carvalho Filho) 
São as duas formas básicas através das quais o Estado processa a descentralização: uma 
delas é a que se efetiva por meio de lei (delegação legal) e a outra é a que se dá por negócio 
jurídico de direito público (delegação negocial). 
 
Parte da doutrina (Di Pietro), contudo, fala em descentralização por outorga e por 
delegação, entendendo-se que pela primeira o Poder Público transfere a própria titularidade 
do serviço ao passo que pela segunda a transferência tem por alvo apenas a execução do 
serviço.  Nesse caso, a delegação somente ocorreria quando o Estado firmasse negócio 
jurídico, mas não quando criasse entidade para sua Administração Indireta. O professor 
Carvalhinho critica severamente esta classificação, pois a titularidade do serviço será sempre 
do ente, só podendo ser delegada a sua execução. Confira as palavras do autor: 

 
2 https://www.marinha.mil.br/emgepron/pt-br/quem-somos  

https://www.marinha.mil.br/emgepron/pt-br/quem-somos


 
 

 
“Lamentamos divergir de semelhante entendimento. Os serviços públicos estão e 
sempre estarão sob a titularidade das pessoas federativas, na forma pela qual a  
Constituição procedeu à partilha das competências constitucionais. Essa 
titularidade, retratando, como retrata, inequívoca expressão de poder político e 
administrativo, é irrenunciável e insuscetível de transferência para qualquer outra 
pessoa. Resulta, por conseguinte, que o alvo da descentralização é tão somente a 
transferência da execução do serviço (delegação), e nunca a de sua titularidade. 
O que muda é apenas o instrumento em que se dá a delegação: numa hipótese, o 
instrumento é a lei (que, além de delegar o serviço, cria a entidade que vai executá-
lo), enquanto na outra é um contrato (concessões ou permissões de serviços 
públicos para pessoas já existentes). Mas em ambos os casos o fato administrativo 
é, sem dúvida, a delegação. 
 
O fundamento inarredável de que a delegação só atinge a execução do serviço 
reside na circunstância de que, a qualquer momento, dependendo das condições 
administrativas almejadas pelo Estado, poderá este extinguir a delegação, seja 
revogando a lei na qual esta foi conferida, seja extinguindo de alguma forma a 
concessão ou a permissão (como, por exemplo, ocorre com a rescisão antecipada 
ou com o advento do termo final do ajuste). O fenômeno administrativo, então, terá 
caráter inverso, qual seja, o retorno à centralização. 

 
Muito cuidado então, caro aluno! A banca pode perguntar a classificação do Carvalhinho ou 
da Di Pietro, então fique muito ligado no enunciado e em nossas explicações para não 
confundir! 

 
 
A Administração Direta e os Órgãos Públicos: 
 
Vamos estudar agora as principais características dos órgãos públicos, que são a essência da 
atuação da Administração Direta. 
 
Quais as teorias acerca dos órgãos públicos? 
Temos três principais teorias acerca do tema:  

1) Teoria do mandato: segundo essa teoria, o Estado outorga aos seus agentes um 
mandato para que aqueles atuem em seu nome. Ocorre que esta teoria não prosperou, 
pelo fato de que a relação do agente com o Estado não se reveste de natureza 
contratual, mas sim legal, além da concepção de que o Estado não teria vontade própria 
para a celebração de um contrato de mandato com o agente. Na verdade, a vontade do 
Estado é a vontade do próprio agente, que lhe é imputada.  

2) Teoria da representação: por essa teoria, o agente público seria um verdadeiro 
representante do Estado. A principal crítica que se faz a essa teoria é a equiparação do 
Estado ao incapaz. Assim, é equivocado considerar a Administração Pública como 
incapaz de exercer seus direitos e obrigações.  

3) Teoria do órgão: criada por Otto Gierke, sendo também chamada de “teoria da 
imputação volitiva”. Esta teoria é a mais aceita pelo ordenamento jurídico, e estabelece 
que o Estado manifesta sua vontade por meio de seus órgãos, titularizados pelos 
agentes públicos. Assim, a atuação do órgão deve ser imputada à pessoa jurídica, esta 
sim sujeito de direitos e obrigações.  

 
A principal característica dos órgãos públicos é a ausência de personalidade jurídica própria, 
bem como a sua criação e extinção através de lei. Como regra, a iniciativa do projeto de lei para 
a criação dos órgãos públicos é do Chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 61, §1o, II, “e” 
da CRFB: 



 
 

 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão 
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
II - disponham sobre: 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no 
art. 84, VI.  

 

Entretanto, conforme destacado na parte final do dispositivo, não há obrigatoriedade de lei para 
tratar da organização e funcionamento dos órgãos públicos, que não acarrete aumento de 
despesas. Dessa forma, tal matéria pode ser veiculada por meio de Decreto do Chefe do 
Executivo: 
 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
VI – dispor, mediante decreto, sobre:   
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: em alguns casos estabelecidos pela própria CRFB, a iniciativa legislativa para a criação de 
órgãos públicos é atribuída a outros agentes públicos. Exemplo: art. 96, II, “c” e “d” da CRFB - 
em relação aos órgãos do Poder Judiciário, cuja iniciativa pertence ao representante daquelas 
instituições:  
 

Art. 96. Compete privativamente:  
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias.  

 
 
Já sabemos que o órgão público não possui personalidade jurídica. Entretanto, possui 
capacidade processual ou judiciária?  
Regra geral: o órgão público não possui capacidade processual, já que o artigo 70 do CPC/2015 
somente atribui capacidade processual à pessoa que se encontre no exercício de seus direitos.  
 

Órgãos 
públicos  

Criação e 
extinção  

Organização e 
funcionamento 

Por meio de 
LEI 

Pode se dar 
por DECRETO 



 
 
Exceções:  

1) A própria legislação pode conferir capacidade processual a alguns órgãos públicos, tal 
como ocorre com os órgãos que atuam na defesa dos consumidores (art. 82, III do CDC). 

2) Embora não haja lei expressa nesse sentido, temos construção doutrinária e 
jurisprudencial no sentido de reconhecer a capacidade processual dos órgãos públicos, 
de acordo com dois requisitos: (a) órgão de cúpula da hierarquia administrativa; (b) 
defesa de suas prerrogativas institucionais.  

 
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Informativo 537: no caso 
concreto, discutiu-se a amplitude da personalidade judiciária das Câmaras Municipais e das 
Assembleias Legislativas. A Corte entendeu que elas até podem atuar em juízo, mas apenas para 
defender seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao 
funcionamento, autonomia e independência do órgão.  
 
Exige-se que seja um órgão de cúpula porque, se não o fosse, o conflito poderia ser resolvido 
pela própria hierarquia (Ex: o presidente poderia tranquilamente solucionar um conflito entre 
ministérios). É o caso, por exemplo, de um conflito entre a Prefeitura e a Câmara dos 
Vereadores: não há hierarquia, pois um órgão é de cúpula do executivo e outro do legislativo. 
Nesse caso, como não pode ser resolvida a discussão na esfera extrajudicial (mesma hierarquia), 
deve-se reconhecer sua capacidade processual, para que se resolva o conflito em juízo. 
 
Ademais, o órgão só pode ir a juízo para defender suas prerrogativas institucionais (Ex: 
prerrogativa da Câmara para investigar através de CPIs ou prerrogativa do Judiciário de receber 
os “duodécimos”). Recentemente, o STJ trouxe um caso em que se discutiu a capacidade da 
Câmara para ir a juízo para questionar descontos na remuneração de vereadores. Nesse caso, o 
STJ entendeu que era uma discussão apenas de índole patrimonial, e não uma prerrogativa 
institucional. Deveria, portanto, ser aplicada a regra, e não a exceção. Em fevereiro de 2014, 
também decidiu o STJ que a Câmara de Vereadores não poderia ir a juízo para discutir a retenção 
de verbas do Fundo de participação dos municípios, por se tratar apenas de interesse 
patrimonial do ente municipal, e não de prerrogativa institucional do órgão.  Por sua 
importância, recomendamos a leitura da ementa:  
 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. 
A Câmara Municipal não tem legitimidade para propor ação com objetivo de questionar suposta 
retenção irregular de valores do Fundo de Participação dos Municípios. Isso porque a Câmara 
Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, a qual lhe 
autoriza tão somente atuar em juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, 
ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, não se 
enquadrando, nesse rol, o interesse patrimonial do ente municipal. Precedente citado: REsp 
1.164.017-PI, Primeira Seção, DJe 6/4/2010. REsp 1.429.322-AL, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, julgado em 20/2/2014 

 
Sobre o tema, vale lembrar da Súmula 525 do próprio STJ:  
 

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, 
somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.    

 
Além disso, ainda em sede jurisprudencial, cabe destacar o julgado do Supremo Tribunal 
Federal, consignado no Informativo 848. No caso, houve discussão acerca da legitimidade do 
Tribunal de Justiça para impetrar mandado de segurança em defesa de sua autonomia 
institucional. Entendeu o STF que o TJ, mesmo não possuindo personalidade jurídica própria, 
detém legitimidade autônoma para ajuizar mandado de segurança contra ato do Governador de 



 
 
Estado em defesa de sua autonomia institucional (exemplo: ato de Governador que atrasa o 
repasse dos duodécimos devidos ao Poder Judiciário).    
 
 
Por fim, vale estudar as diversas classificações dos órgãos públicos: 
 
1) Quanto à hierarquia ou posição estatal: 

- Órgãos independentes: são órgãos que não estão hierarquicamente subordinados a 
nenhum outro, visto que se encontram no ápice da estrutura hierárquica daquele Poder. 
Exemplos: Chefia do Executivo, Casas Legislativas.  

- Órgãos autônomos: são órgãos que estão imediatamente subordinados aos órgãos 
independentes, mas gozam de ampla autonomia administrativa e financeira. Exemplos: 
ministérios (Ministério da Fazenda: subordinado à União) e secretarias estaduais.  

- Órgãos superiores: são órgãos que possuem apenas poder de direção e controle sobre 
temas específicos de sua competência. Não possuem autonomia administrativa e nem 
financeira. Exemplos: procuradorias estaduais, gabinetes e coordenadorias.  

- Órgãos subalternos: são órgãos de execução, com reduzido poder decisório. Encontram-
se na base da estrutura administrativa. Exemplos: seção de pessoal, protocolo.  

 
2) Quanto à atuação funcional: 

- Singulares: são órgãos cujas decisões dependem da vontade de um único agente. 
Exemplo: Presidência da República.  

- Colegiados: são órgãos que atuam e decidem pela manifestação de vontade de seus 
membros, através de um colegiado de agentes. Exemplo: Assembleia Legislativa.  

 
3) Quanto à estrutura: 

- Simples/unitários: possuem somente um centro de competência. Não há outros órgãos 
compondo a sua estrutura organizacional. Exemplo: Assembleia Legislativa.  

- Compostos: possuem outros órgãos ligados a sua estrutura, com divisão de atividades. 
Exemplo: Congresso Nacional (formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados).  

 
4) Quanto às funções: 

- Ativos: são os órgãos responsáveis pela execução concreta das decisões administrativas, 
como no caso da prestação de serviços públicos, execução de obras ou exercício do 
poder de polícia estatal. Exemplo: Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Saúde 
estadual.  

- Consultivos: são os que atuam na emissão de pareceres jurídicos, assessorando outros 
órgãos. Exemplo: procuradorias.  

- De controle: atuam na atividade de controle dos demais órgãos e agentes públicos, seja 
no âmbito de um mesmo Poder ou entre Poderes diversos. Exemplo: Tribunal de Contas 
da União.  

 
Vale mencionar que Carvalho Filho3 traz a seguinte classificação: 
 

1) Quanto à pessoa federativa: de acordo com a estrutura em que estejam integrados, os 
órgãos dividem-se em federais, estaduais, distritais e municipais. 

2) Quanto à situação estrutural: esse critério leva em conta a situação do órgão ou da 
estrutura estatal. Classificam-se em: (1º) Diretivos, aqueles que detêm funções de 

 
3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas 



 
 

comando e direção; e (2º) Subordinados, os incumbidos das funções rotineiras de 
execução 

3) Quanto à composição: sob esse aspecto, podem os órgãos dividir-se em singulares, 
quando integrados por um só agente (como a Chefia do Executivo; o inventariante 
judicial), e coletivos, os mais comuns, quando compostos por vários agentes. Estes 
últimos podem subdividir-se em dois grupos: 

- Órgãos de Representação Unitária: aqueles em que a exteriorização da 
vontade do dirigente do órgão é bastante para consubstanciar a vontade do 
próprio órgão. É o caso, por exemplo, de um Departamento ou de uma 
Coordenadoria: a manifestação volitiva do órgão é representada pela 
manifestação volitiva do Diretor ou do Coordenador;  
- Órgãos de Representação Plúrima: aqueles em que a exteriorização da vontade 
do órgão, quando se trata de expressar ato inerente à função institucional do 
órgão como um todo, emana da unanimidade ou da maioria das vontades dos 
agentes que o integram, normalmente através de votação. É o caso de 
Conselhos, Comissões ou Tribunais Administrativos. Como a manifestação do 
órgão resulta da vontade conjugada de seus membros, têm sido denominados 
de órgãos colegiados. 

 
 
Administração INDIRETA: 
  
Antes de adentrar na análise pormenorizada de cada uma das entidades administrativas da 
Administração Indireta, vale destacar algumas características que são comuns a todas elas: 
 

1) Todas gozam de personalidade jurídica própria (são pessoa jurídicas titulares de direitos 
e obrigações), não se confundindo com os entes da Administração Direta. Com isso, 
todas possuem patrimônio próprio.  

2) Possuem seu próprio corpo de pessoal.  
3) A criação de qualquer uma dessas entidades depende de lei específica. A lei será de 

iniciativa do Chefe do Poder Executivo, de acordo com a redação do art. 61, §1o, II, “b” 
e “e” da CRFB4.  

 
Contudo, atenção com a redação do art. 37, XIX da CRFB para não confundir: 
 

XIX – 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. 

 
 
 

 
4Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
II - disponham sobre: 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Devem obedecer a finalidade pública que foi especificada na própria lei que as instituiu 
ou que autorizou a instituição, em razão do princípio da reserva legal. Nesse sentido, 
devem desempenhar as atividades administrativas que estiverem previstas na lei.  

5) As entidades administrativas sujeitam-se ao controle pela Administração Direta da 
pessoa política a qual são vinculadas.  
 

Atenção! Aqui não temos propriamente um controle hierárquico ou algum tipo 
de subordinação entre essas entidades. Lembrando que não há hierarquia entre 
entidades com personalidades jurídicas diversas, uma vez que o poder 
hierárquico se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica, de forma 
interna.  

 
Dessa forma o controle sofrido por parte das entidades da Administração Indireta é um 
“controle finalístico”, também chamado de “supervisão ministerial”. A ENGEPROM, por 
exemplo, é VINCULADA à União, não havendo subordinação no caso. 
 
Agora iremos estudar as principais características de algumas entidades da Administração 
Indireta, que sempre são cobradas em provas. 
 

Autarquias 
 
Podemos conceituar as autarquias como pessoas jurídicas de direito público interno, criadas 
diretamente através de lei específica, para desempenhar atividade típica de Estado. Exemplos 
de autarquias: INSS, IBAMA, INCRA.  
 
Aspectos principais das autarquias: 
 

1) Patrimônio: como as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, todos os seus 
bens são bens públicos, e, portanto, protegidos pelo regime jurídico específico desses 
bens: (a) alienabilidade condicionada ou inalienabilidade relativa; (b) 
impenhorabilidade (assim, os pagamentos decorrentes de decisão judicial devem seguir 
o regime dos Precatórios ou RPV); (c) imprescritibilidade (lembrando que o 

LEI  

CRIA as autarquias e 
fundações públicas de 

direito público   

AUTORIZA A CRIAÇÃO 
das fundações públicas 
de direito privado, 
empresas públicas e 
sociedades de 
economia mista 

São criadas 
diretamente pela 

lei 

Deve haver o 
posterior registro 

de seus atos 
constitutivos  



 
 

ordenamento jurídico veda o usucapião de bens públicos); (d) não onerabilidade (não 
se submetendo aos direitos reais de garantia).  

2) Regime de pessoal: seus servidores são estatutários (Regime Jurídico Único) e 
aprovados mediante concurso público. São considerados agentes públicos, na categoria 
“servidores públicos”. 

3) Atos e contratos: seus atos ostentam a qualidade de “atos administrativos”. Ademais, 
seus contratos também são “contratos administrativos”, com a presença das cláusulas 
exorbitantes, garantindo à Administração as prerrogativas que o particular não possui. 

4) Privilégios fiscais: as autarquias possuem a imunidade tributária recíproca, contida no 
art. 150, §2o da CRFB5, mas somente em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços, 
vinculados a suas finalidades essenciais. 

5) Responsabilidade civil: via de regra, submetem-se à responsabilidade civil OBJETIVA, 
conforme o art. 37, §6o da CRFB6. Vale salientar que o respectivo ente federado será 
subsidiariamente responsável pelos danos causados pelas autarquias.  

6) Prerrogativas processuais: a autarquia se encaixa no conceito de “Fazenda Pública”, e, 
portanto, possui as prerrogativas processuais correspondentes, quais sejam: (a) prazo 
em dobro para todas as suas manifestações processuais; (b) beneficia-se do duplo grau 
de jurisdição, através do instituto da “remessa necessária”; (c) execução de seus débitos 
através da sistemática dos precatórios ou, excepcionalmente, por RPV; (d) execução 
fiscal para cobrança de seus créditos.    

7) Foro processual: a competência para o julgamento das autarquias vai variar de acordo 
com o seguinte critério: (a) autarquia federal: deve ser processada e julgada na Justiça 
Federal, à luz do art. 109, I da CRFB (salvo nos casos de ações relativas a falência, 
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho); (b) autarquia 
estadual/municipal: ações processadas e julgadas pela Justiça Estadual.  

 
 
Atenção! STF considerou CONSTITUCIONAL lei estadual que condiciona a nomeação dos 
dirigentes de autarquias e fundações à prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Em sentido 
diverso, entendeu INCONSTITUCIONAL exigir essa aprovação prévia da Assembleia Legislativa 
quando se tratar de dirigentes da empresas públicas e sociedades de economia mista.  
 
 
Vale destacar a existência de autarquias com qualificações especiais, como os conselhos 
profissionais, as agências executivas e as agências reguladoras. Vejamos as principais 
características de cada uma delas. 
 
 
Conselhos profissionais  
 
Os conselhos profissionais possuem a natureza jurídica de autarquias federais, sendo, portanto, 
pessoas jurídicas de direito público. São criados por lei e exercem poder de polícia administrativo 

 
5 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: 
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
6 § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 



 
 
quando fiscalizam a respectiva atividade profissional (ou seja, são criados para exercer atividade 
tipicamente pública).  
 
Os conselhos profissionais tiveram sua autárquica afirmada pelo STF na famosa ADIn 1717, 
sendo por isto designados também como “Autarquias Corporativas”. 
 
Dessa forma, os conselhos profissionais estão submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas e 
também necessitam realizar concurso público para a contratação de pessoal. 
 
 
Atenção! Tema polêmico!  
 

OAB 
 

Vale lembrar que, majoritariamente, considera-se a OAB um serviço público 
independente, com natureza jurídica “sui generis”, pois suas atividades não se restringem à 
esfera corporativa. Neste sentido, já decidiu o STF que a OAB não precisa ter suas contas 
controladas pelo Tribunal de Contas da União ou fazer concurso para a contratação de pessoal.  
 
 Entretanto, no que tange à OAB, ATENÇÃO! Em decisão recentíssima (novembro/2018), 
o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão importante para a transparência e o sistema 
de controle e fiscalização das contas públicas: assentou que a OAB deve submeter suas contas 
ao TCU.  
 

Conforme o art. 70, p.ú. CRFB: “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária”. 
 

A redação desse dispositivo não deixaria dúvida sobre a abrangência do sistema de 
fiscalização financeira da administração pública, que atua de forma ampla: onde há recursos 
públicos, atua o sistema de fiscalização das contas públicas. 

 
Em contrapartida, a OAB afirma que: (i) é um órgão sui generis; (ii) não gerencia recursos 

públicos; (iii) tal fiscalização prejudicaria a independência da OAB. 
 
 
Ponto importante da matéria é a natureza jurídica das anuidades cobradas pelos Conselhos 
Profissionais. No Informativo 861 do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que os pagamentos 
devidos, no caso de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização NÃO se submetem 
ao regime de precatórios.  

Isto porque o precatório está associado à programação orçamentária dos entes públicos. Apesar 
de os Conselhos de Fiscalização Profissional serem considerados autarquias especiais, eles não 
participam do orçamento público e não se confundem com a Fazenda Pública. Assim, os 
pagamentos devidos não se submetem ao regime de precatórios. 

 
Qual a natureza jurídica das anuidades cobradas por tais conselhos?  



 
 
As anuidades cobradas pelos conselhos possuem a natureza jurídica de “tributo”, sendo 
contribuições de interesse das categorias profissionais (contribuições profissionais ou 
corporativas).  Assim, sendo a anuidade um tributo e sendo os conselhos profissionais 
autarquias, caso haja o inadimplemento, o valor devido é cobrado por meio de execução fiscal 
(de competência da justiça federal, já que estamos diante de autarquias federais).  
 
 
Os conselhos de fiscalização profissional, caso sejam de âmbito nacional, podem ajuizar ADI, 
ADC ou ADPF?  
Não, já que não estão presentes no rol taxativo do art. 103 da CRFB.  
Atenção! Temos como exceção o Conselho Federal da OAB, à luz de previsão expressa no art. 
103, inciso VII da CRFB.  
 
Todavia, cabe destacar que os conselhos de fiscalização profissional poderão ajuizar ação civil 
pública, por expressa previsão do art. 5o da Lei 7347, que elenca as autarquias como legitimadas.  
 
 
Agências Executivas 
 
São autarquias ou fundações públicas que, por estarem ineficientes, celebram contrato de 
gestão com o respectivo Ministério Superior. Dessa forma, a qualificação de “agência executiva” 
depende do cumprimento de dois requisitos: (a) deve possuir um plano de reestruturação; (b) 
deve celebrar o contrato de gestão com o Ministério Supervisor correspondente.  
 
A formalização como “agência executiva” será feita por decreto do Presidente da República e a 
entidade que receber tal qualificação deverá cumprir um plano de metas definidas no próprio 
contrato de gestão. Em contrapartida, receberá maior autonomia gerencial, orçamentária e 
financeira.  
 
ATENÇÃO! A recente Lei 13.934/2019 regulamentou na Administração Federal o chamado 
“contrato de desempenho”, previsto no § 8º do art. 37 da Constituição Federal. 
 

Art. 37 (...) 
§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado 
entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas 
de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 
I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal. 

 
De acordo com o art. 2º da referida lei, “contrato de desempenho é o acordo celebrado entre o 
órgão ou entidade supervisora e o órgão ou entidade supervisionada, por meio de seus 
administradores, para o estabelecimento de metas de desempenho do supervisionado, com os 
respectivos prazos de execução e indicadores de qualidade, tendo como contrapartida a 
concessão de flexibilidades ou autonomias especiais”. 
 
 
 



 
 
Agências Reguladoras 
 
As agências reguladoras nasceram com inspiração no modelo norte-americano, no qual as 
agências possuem ampla independência no exercício de suas funções. No Brasil, tais entidades 
foram instituídas a partir da década de 90, período em que o governo resolveu implementar 
uma política de privatização, passando à iniciativa privada atividades que geravam gastos para 
o Estado (vide o Programa Nacional de Desestatização – Lei n. 8031/90).  
 
Com a liberalização da economia, o Estado passou a demandar a existência de órgãos 
reguladores, criados em regime especial para fiscalizar, regular e normatizar a prestação de 
serviços públicos por particulares. Assim, pode-se afirmar que tais entidades nasceram a partir 
da necessidade de regulação das atividades públicas.  
 
Exemplos de agências reguladoras: ANEEL, ANATEL, ANP, ANCINE.  
 
Características principais: 
 

- As agências reguladoras possuem o chamado “poder normativo”, podendo 
regulamentar e normatizar certas atividades de interesse social. Ressalte-se que esse 
poder normativo deve ater-se aos aspectos técnicos da matéria, de acordo com a lei. 
Além disso, só se obriga o prestador do serviço, e não o seu usuário.  

 
- Nomeação diferenciada de seus dirigentes: estes são nomeados pelo Presidente da 

República, após a aprovação do Senado, para exercer mandatos fixos.  

 
#APROFUNDANDO: 
A lei que trata dos recursos humanos das agências reguladoras é a Lei nº 
9.986/2000, que sofreu alterações com a Lei nº 13.848, de 2019. O regime jurídico 
dos servidores de uma agência reguladora é o regime estatutário, tendo em vista a 
obrigatoriedade do Regime Jurídico Único das pessoas de direito público.  
 
Quantos aos dirigentes das agências reguladoras, há uma estabilidade diferenciada 
em relação aos dirigentes das demais autarquias. Os dirigentes de autarquias 
comuns em regra são nomeados e exonerados livremente pelo Chefe do Executivo. 
Essa é uma forma de controle político do Chefe do Executivo sobre as entidades da 
Administração Indireta. Contudo, no que toca aos dirigentes das agências 
reguladoras, a nomeação e a exoneração não são livres, o que reforça sua 
autonomia administrativa.  
 
Quanto à nomeação, o Chefe do Executivo não nomeia o dirigente sozinho. O 
procedimento é parecido com o da escolha dos ministros do STF e do STJ. Isto é, o 
Chefe do Executivo escolhe o nome, e esse nome deve ser aprovado pela Casa 
Legislativa respectiva. No âmbito federal é o Senado que deve sabatinar a escolha 
do Presidente da República. Além disso, a lei impõe o cumprimento de alguns 
critérios (objetivos e subjetivos), tais como conhecimento técnico sobre o setor 
regulado, reputação ilibada e formação universitária (art. 5º da Lei nº 9.986/2000).  
 
Quanto à exoneração, inexiste a possibilidade de exoneração ad nutum. O dirigente 
da agência reguladora exerce mandato a termo, cujo período pode variar conforme 
a lei que cria a agência. Vale ressaltar que a Lei nº 13.848, de 2019, alterou diversos 
dispositivos nos marcos regulatórios de cada agência reguladora federal no que 



 
 

tange à duração do mandato, trazendo como padrão um prazo de 5 anos de 
mandato, vedada a recondução.  
 

Art. 9o Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em 
caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de 
processo administrativo disciplinar. 
 
Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras 
condições para a perda do mandato. (Vide Lei nº 13.848, de 2019) 

 

 
 
 

Atenção ao julgado presente no Informativo 759 do STF: entendeu o STF ser 
CONSTITUCIONAL lei estadual prevendo que os dirigentes de determinada agência reguladora 
somente poderão ser nomeados após previamente aprovados pela Assembleia Legislativa. NÃO 
seria constitucional, porém, a lei estadual que estabelecesse que os dirigentes somente possam 
ser destituídos de seus cargos por decisão exclusiva da Assembleia Legislativa, sem participação 
do Governador, visto que isso violaria a separação dos poderes.   
 
 
 
Fundações públicas  
 
Inicialmente, devemos destacar a diferença entre fundações públicas e fundações privadas em 
nosso ordenamento jurídico pátrio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto isso, vale destacar que o entendimento majoritário é o de que as fundações públicas 
podem ser de direito público ou de direito privado, a depender da opção legislativa e da 
presença ou não de prerrogativas públicas.  Este também é o entendimento adotado pelo STF, 
inclusive reafirmado no ano de 2019: 
 

“A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime 
público ou privado depende: I – do estatuto de sua criação ou autorização; II – das 
atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de 
delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja 

FUNDAÇÕES   

PRIVADAS: art. 62 do CC. 
Trata-se de um patrimônio destacado por um fundador 
para uma finalidade específica (ou seja, temos aqui a 
personificação de um patrimônio privado). Assim, 
submetem-se às normas de direito civil.  

PÚBLICAS: formadas a partir da destinação de um 
patrimônio público. Depende de lei específica para sua 
criação, tendo finalidade pública e integrando a 
Administração Indireta do ente instituidor.  



 
 

instituída ou mantida pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de 
direito privado.” (RE 716378) 

 
Para facilitar, basta entender a fundação pública de direito público como uma autarquia, o que 
implicará uma maior proximidade com suas características (por isso, as fundações públicas de 
direito público também são chamadas de FUNDAÇÕES AUTÁRQUICAS). Por outro lado, as 
fundações públicas de direito privado se aproximam mais das empresas públicas, conforme 
veremos.  
 
De forma sistematizada, vejamos as principais características e diferenças entre essas 2 espécies 
de fundações públicas: 
 
 

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PÚBLICO FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO 

Criadas diretamente por meio de lei específica (até 
porque são consideradas como autarquias 
fundacionais), não dependendo de registro posterior. 
OBS: em razão da simetria, sua extinção também 
dependerá, em princípio, de lei. 

Criadas a partir de autorização legal específica, ficando suas 
áreas de atuação dependendo da edição de lei 
complementar – inteligência do art. 37, XIX da CRFB7. 
OBS: em razão da simetria, sua extinção também dependerá, 
em princípio, de lei. 

Formadas pela destinação de um patrimônio público. Formadas pela destinação de um patrimônio público. 

Constituídas sob o regime de direito público, 
submetendo-se a regime integralmente público, 
valendo-se de todas as prerrogativas estatais (como 
no caso de privilégios processuais e fiscais). 

Constituídas sob o regime de direito privado, não 
usufruindo, portanto, dos benefícios da Fazenda Pública – 
possuem regime híbrido/misto. 

Integram a Administração Indireta, submetendo-se às 
restrições dos princípios de direito público. 

Integram a Administração Indireta, submetendo-se às 
restrições dos princípios de direito público. 

Sofrem o controle e fiscalização realizado pela 
Administração Direta e controle orçamentário do 
Tribunal de Contas. 

Sofrem o controle e fiscalização realizado pela 
Administração Direta (afastando-se, assim, o controle pelo 
Ministério Público Estadual) e controle orçamentário do 
Tribunal de Contas. 

Não possui finalidade lucrativa e desenvolve 
atividades socialmente relevantes. 

Não possui finalidade lucrativa e desenvolve atividades 
socialmente relevantes. 

Patrimônio composto por bens públicos, 
submetendo-se ao regime de direito público 
(alienação condicionada, impenhorabilidade, 
imprescritibilidade e não onerabilidade). 

Patrimônio composto por bens privados, todavia, não 
afastamos algumas prerrogativas de direito público (como a 
impenhorabilidade de bens afetados à prestação de serviços 
públicos). 

Regime de pessoal: estatutário. Regime de pessoal: celetista. 
 
ATENÇÃO! A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não 
se estende aos empregados das fundações públicas de direito 
privado, aplicando-se tão somente aos servidores das 
pessoas jurídicas de direito público. (STF, RE 716378) 

Atos e contratos administrativos  Seus atos são privados e seus contratos são considerados 
como “contratos privados da Administração”, embora sofra 
a incidência de regras de direito público (concurso para 
contratação de pessoal, licitação para celebrar contratos) – 
nesse sentido, os atos que são praticados em procedimentos 
públicos serão considerados atos administrativos, até 
mesmo para fins de controle. 

Foro processual: tratando-se de entidades federais, 
serão julgadas pela justiça federal (inteligência do art. 
109, I CRFB, já que são consideradas autarquias 
fundacionais), com exceção das ações de falência, as 

Foro processual: justiça estadual. 

 
7 XIX – 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.  



 
 

de acidente de trabalho e as sujeitas a justiça eleitoral 
e do trabalho. 
Sendo fundações estaduais ou municipais, serão 
julgadas pela justiça estadual. 

Responsabilidade: objetiva, de acordo com o art. 37, 
§6o da CRFB. 

Responsabilidade: a responsabilidade será objetiva se 
estivermos diante de fundações estatais de direito privado 
prestadoras de serviços públicos. 

 
 
 
Empresas estatais 
 
Inicialmente, cabe destacar que a exploração de atividade econômica, conforme a CRFB de 1988, 
em regra, é feita pela iniciativa privada (à luz do art. 170 e parágrafo único8). Como exceção, 
temos essa exploração sendo feita pelo Estado, nos casos imperativos de segurança nacional e 
relevante interesse coletivo9.  
 
Além disso, o art. 173, §1o da CRFB dispõe que “a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, (...)”. Com isso, 
foi editada a recente Lei n. 13.303/2016.  
 
A denominação “empresas estatais” engloba as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista, ambas criadas mediante autorização legal, com o posterior arquivamento de seus atos 
constitutivos no registro competente.  
 
A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta, 
sendo criada mediante autorização legal e podendo assumir qualquer forma societária. Seu 
capital é formado por bens e valores oriundos de pessoas administrativas. Exemplos de 
empresas públicas: BNDES e ECT (Correios).  
 
Já a sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, também integrante da 
Administração Indireta, sendo criada mediante autorização legal, sob a forma societária de 
sociedade anônima. Seu capital, por sua vez, é formado tanto por bens e valores oriundos de 
pessoas administrativas quanto de particulares, com controle acionário do Estado.  
 
Vejamos abaixo as principais diferenças e semelhanças entre as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista: 
 

EMPRESAS PÚBLICAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 

Seu capital é 100% público, ou seja, apenas pessoas 
administrativas participam da formação do capital. 

Possui capital misto (público e privado), ou seja, tanto as 
pessoas administrativas quanto os particulares podem 
participar da formação do capital. 
OBS: importante lembrar que o seu controle acionário 
deve pertencer ao Estado.  

 
8 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (…). 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
9 Art. 173. Ressalvados os 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. 



 
 

Admite qualquer forma societária.  Só pode adotar o tipo “sociedade anônima” como forma 
societária.  

Sua criação depende de lei autorizativa específica, de 
iniciativa do Chefe do Executivo. 
OBS: seu nascimento, porém, ocorre com a inscrição dos 
atos constitutivos no registro correspondente. 

Sua criação também depende de lei autorizativa 
especifica, de iniciativa do Chefe do Executivo. 
OBS: seu nascimento, porém, ocorre com a inscrição dos 
atos constitutivos no registro correspondente   

Foro processual competente: se a empresa pública for 
federal, a competência é da justiça federal, conforme 
dispõe o art. 109, I da CRFB. 
Por outro lado, se a empresa pública for 
estadual/municipal, a competência é da justiça estadual. 

Foro processual competente: como regra, não atrai a 
competência da justiça federal, mesmo que se trate de 
sociedade de economia mista federal. 
Súmula 556 do STF: “é competente a justiça comum para 
julgar as causas em que é parte sociedade de economia 
mista”. 
 
EXCEÇÕES: 

1) Mandados de segurança contra atos de 
império praticados por autoridade de empresa 
pública/sociedade de economia mista (art. 109, 
VIII CRFB); 

2) Se União intervier no processo, como 
assistente ou opoente (Súmula 517 do STF: “as 
sociedades de economia mista só têm foro na 
Justiça Federal quando a União intervém como 
assistente ou opoente”).    

Regime de pessoal: regime celetista, devendo haver, 
porém, a realização de concurso público.  
 
OBS: os empregados públicos das estatais não possuem 
estabilidade (contudo, sua demissão deve ser motivada, 
com base nos princípios da impessoalidade e da 
moralidade, conforme entendimento do STF) e serão 
julgados pela justiça do trabalho. 

Regime de pessoal: também celetista, vide observações 
sobre o regime de pessoal das empresas públicas.   

Patrimônio: possuem bens privados, mas há a ingerência 
de normas de direito público (por exemplo, sua alienação 
depende do atendimento de requisitos legais – art. 17 da 
Lei 8666). 
 
OBS: em regra, os bens das estatais podem ser 
penhorados, visto que são bens privados. 
Assim, os bens das empresas públicas que exploram 
atividade econômica podem ser penhorados. Ao 
contrário, tratando-se de bens das empresas públicas 
prestadoras de serviços públicos, a penhorabilidade pode 
ser afastada quando estiverem afetados aos serviços 
públicos e forem necessários a sua continuidade.  
 
Quanto à usucapião, seus bens podem ser adquiridos por 
usucapião, ainda que utilizados na prestação de serviços 
públicos.  

Patrimônio: vide observações sobre patrimônio das 
empresas públicas.   

Atos: são atos privados, em razão da natureza privada 
dessas entidades.  
EXCEÇÃO: atos praticados no desempenho de funções 
administrativas, como concurso e licitações – rememorar 
a Súmula 333 do STJ (“cabe mandado de segurança 
contra ato praticado em licitação promovida por 
sociedade de economia mista ou empresa pública”).  

Atos: vide observações sobre os atos das empresas 
públicas.   

Contratos: as exploradoras de atividades econômicas 
somente celebram contratos privados da Administração, 
despidos, em regra, de cláusulas exorbitantes, sendo 
regidos, predominantemente, por regras de direito 
privado.  

Contratos: vide observações sobre os contratos das 
empresas públicas.   



 
 

Todavia, as prestadoras de serviços públicos, além de 
contratos privados, podem celebrar contratos 
administrativos.  

Responsabilidade civil: aqui também fazemos uma 
distinção entre: 

1) Exploradoras de atividade econômica: em 
regra, possui responsabilidade subjetiva. 
Apenas de forma excepcional poderá haver sua 
responsabilização objetiva, como no caso de 
relação de consumo.  

2) Prestadoras de serviço público: possui 
responsabilidade objetiva, à luz do art. 37, §6o 
da CRFB.  

 
OBS: inexistindo patrimônio suficiente para que as 
estatais honrem com suas obrigações, o respectivo ente 
federado poderá responder subsidiariamente.  

Responsabilidade civil: vide observações sobre a 
responsabilidade civil das empresas públicas.   

Imunidade tributária: como regra, o art. 173, §2o da CRFB 
veda às estatais a concessão de privilégios fiscais não 
extensivos às empresas do setor privado.  
Contudo, o STF possui entendimento no sentido de 
reconhecer a imunidade tributária do art. 150, inciso VI, 
“a” da CRFB às empresas estatais prestadoras de serviços 
públicos e às estatais que exercem atividades 
monopolizadas (Ex: Correios) 
Atenção, porque tal imunidade NÃO se aplica às 
empresas estatais exploradoras de atividades 
econômicas que atuam no mercado concorrencial e nem 
aos serviços públicos que são remunerados por preços ou 
tarifas por parte do usuário.  

Imunidade tributária: vide observações sobre a 
imunidade tributária das empresas públicas.   

 
 
As sociedades de economia mista se submetem ao regime de precatórios?  
Questão importante veiculada no Informativo 812 do STF é a possibilidade ou não de submissão 
ao regime de precatórios por parte das sociedades de economia mista. No caso, o STF entendeu 
que as sociedades de economia mista que prestam serviços públicos de atuação própria do 
Estado e de natureza NÃO concorrencial submetem-se ao regime de precatórios. Vejamos 
abaixo a ementa do acórdão:   

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia 
mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do 
Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema 
Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de 
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não 
concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de 
abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público 
primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, 
haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. 
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”10.  

O que são “empresas subsidiárias” de estatais? 
São empresas menores controladas por outra estatal (estatais de 2º grau). Nas palavras de 
Carvalho Filho: 

 
10 BRASIL, STF. Ag.Reg. no RE n. 852.302/Alagoas. Relator Ministro Dias Toffoli. Julgamento em 15 de Dezembro de 
2015. Publicação em 29 de Fevereiro de 2016. 



 
 
 

“Empresas subsidiárias são aquelas cujo controle e gestão das atividades são atribuídos 
à empresa pública ou à sociedade de economia mista diretamente criadas pelo Estado. 
Em outras palavras, o Estado cria e controla diretamente determinada sociedade de 
economia mista (que podemos chamar de primária) e esta, por sua vez, passa a gerir 
uma nova sociedade mista, tendo também o domínio do capital votante. É esta segunda 
empresa que constitui a sociedade subsidiária. Alguns preferem denominar a empresa 
primária de sociedade ou empresa de primeiro grau, e, a subsidiária, de sociedade ou 
empresa de segundo grau. Se houver nova cadeia de criação, poderia até mesmo surgir 
uma empresa de terceiro grau e assim sucessivamente” 

 
Sobre o tema, Carvalho Filho faz 2 observações: 
 

• Em primeiro lugar, não fica a sua criação ao livre alvedrio da Administração. Nos termos 
do art. 37, XX, da CF, sua criação também depende de autorização legislativa. A exigência 
reclama, portanto, a participação efetiva da respectiva Casa Legislativa. A autorização, 
contudo, não precisa ser dada para a criação específica de cada entidade; De acordo 
com o STF, é legítimo que a lei disciplinadora da entidade primária autorize desde logo 
a posterior instituição de subsidiárias, antecipando o objeto a que se destinarão. 

 

• Não se pode perder de vista que as subsidiárias também são controladas, embora de 
forma indireta, pela pessoa federativa que instituiu a entidade primária. A subsidiária 
tem apenas o objetivo de se dedicar a um dos segmentos específicos da entidade 
primária, mas como esta é quem controla a subsidiária, ao mesmo tempo em que é 
diretamente controlada pelo Estado, é este, afinal, quem exerce o controle, direto ou 
indireto, sobre todas. Por tais motivos, não se pode negar sua condição de pessoas 
integrantes da Administração Indireta. 

 
 
Sociedades de Mera Participação: 
O termo é utilizado por Carvalho Filho para designar o fenômeno administrativo-societário de 
participação minoritária do Estado em sociedades privadas, com vistas à realização de algum 
interesse público. Tal participação poderia se dar tanto a partir de empresas integrantes da 
Administração Indireta (como é o caso das Estatais) ou até mesmo diretamente pelo Estado. 
 
Fundamento Constitucional e Legal: 
O fundamento constitucional para essa participação minoritária em empresas privadas estaria 
no art. 37, XX da CRFB: 
 

Art. 37, XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias 
das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada; 

 
O dispositivo faz referência à necessidade de autorização legislativa para tal participação, assim 
como para a criação de subsidiárias das empresas estatais. No entanto, a doutrina (Ex: Aragão, 
Arnold Wald) entende que essa autorização pode se dar de forma genérica na lei que autorizou 
a criação da sociedade de economia mista, não sendo necessária lei específica para cada 
subsidiária que seria criada ou para cada participação minoritária do Estado. Nesse sentido 
também tem entendido o STF (ADI 1649-DF). A Lei 13303/16 também faz menção às EPPs em 
seu art. 1º,§7º: 



 
 

§ 7o  Na participação em sociedade empresarial em que a empresa pública, a sociedade 
de economia mista e suas subsidiárias não detenham o controle acionário, essas deverão 
adotar, no dever de fiscalizar, práticas de governança e controle proporcionais à 
relevância, à materialidade e aos riscos do negócio do qual são partícipes, considerando, 
para esse fim: (...) 

 
Qual a diferença entre as “empresas publico-privadas” e as “sociedades de 
economia mista”? 
As empresas publico-privadas NÃO integram a Administração Pública e não 
apresentam o controle acionário pelo Estado, uma vez que a participação 
deste no capital é minoritária. De acordo com Alexandre Aragão, trata-se de 
“sociedade anônima ordinária, sujeita inteiramente ao Direito Privado”, ou 
seja, não se sujeita às derrogações de direito público que se impõem às 
sociedades de economia mita (como a necessidade de realização de 
concurso público e licitações). 

 
 
Privatizações de Estatais e exigência de lei autorizativa: 
De acordo com recente julgado do STF, a alienação do controle acionário de empresas públicas 
e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação. 
 
Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas 
subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de 
licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública 
inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, sempre, a exigência de necessária competitividade. 
STF. Plenário. ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 e 6/6/2019 
(Info 943) 
 
Argumentos principais: 
 

• Como a criação das empresas estatais necessita de uma lei prévia autorizando (CF, art. 
37, XIX), prevalece o entendimento de que, em razão do paralelismo (simetria) das 
formas, a extinção das empresas estatais também deve ser precedida de autorização 
legislativa. 

• Alienação de participação societária é privatização: a empresa deixa de ser uma 
sociedade de economia mista e passa a ser uma empresa privada. 

• O art. 4º, I e § 3º, da Lei nº 9.491/97, ainda vigente, exige, nos procedimentos de 
desestatizações, que a alienação de participação societária, inclusive de controle 
acionário, seja feito por meio de licitação. 

 
Sobre o tema, vale mencionar ainda um precedente importante do STF, analisando dispositivo 
da CERJ: 
 

(...) 3. “No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 234/RJ, ao apreciar 
dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de 
sociedades de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu 
interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de serem admitidas 
essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido formal, 
tão-somente quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. 
Naquela assentada, se decidiu também que o Chefe do Poder Executivo estadual não 
poderia ser privado da competência para dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração estadual.” (ADI 1348/RJ, DJe 7/3/2008). 4. A autorização legislativa 



 
 

exigida “há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária, quando se cuide de alienar 
o controle acionário da sociedade de economia mista" e demais estatais. (ADI 234 
QO/RJ, DJe de 9/5/1997). (...) STF. Plenário. ADI 1703, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 08/11/2017. 

 
 

Muito conteúdo, não é, caro aluno? Por isso, recomendamos a releitura da apostila 1 
dia ou 1 semana depois, para fixar o que você aprendeu, principalmente os conceitos 
novos e as posições dos autores da bibliografia de nossa prova.  
 
Agora é hora de abrir o QCONCURSOS e treinar! Separamos para vocês as questões 
sobre o tema organização administrativa, basta clicar no link abaixo e praticar! 
Lembre-se que o importante agora não é acertar, mas sim treinar e aprender com seus 
erros. Faça quantas questões conseguir, até cansar e fixar todo o conteúdo! 
 
Questões para treinar: 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes?discipline_ids%5B%5D=2&subject_ids%5B%5D=775  

 
Confira também nossos exercícios de fixação, com alguns comentários: 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

 

 
1. (PM-RJ – 2019) Assinale a alternativa que indica pessoa jurídica que possui 
exclusivamente personalidade jurídica de direito privado. 
 
A) Corporação pública. 
B) Empresa pública. 
C) Autarquia fundacional. 
D) Agência reguladora. 
E) Departamento público. 

 
Gabarito: Alternativa B 
 
 

2. (PM-SC – 2018) No que concerne ao Direito Administrativo, assinale a alternativa correta. 
 
A) Segundo a teoria da representação, a pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meio 
dos órgãos, de tal modo que, quando os agentes que os compõem manifestam a sua 
vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. 
B) Quanto à esfera de ação, os órgãos públicos podem ser classificados em ativos, 
consultivos e de controle. 
C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor em estágio probatório 
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 
D) Conforme a “Escola da puissance publique”, o Direito Administrativo pode ser 
considerado como o conjunto de normas que regem as relações entre a Administração e os 
administrados. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes?discipline_ids%5B%5D=2&subject_ids%5B%5D=775


 
 

E) Não obstante os órgãos não possuírem personalidade jurídica, eles podem ser dotados 
de capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas. 

 
Gabarito: Alternativa E 
 
Incorretas: 
A – Na verdade, o conceito é o da teoria do ÓRGÃO. 
B – A classificação está correta, mas a nomenclatura exata, de acordo com Carvalho Filho, é a 
classificação “Quanto às funções”, e não quanto à esfera de ação. Gabarito questionável. 
C - Art.41, § 3º, CF: Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará 
em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 
D - Escola da puissance publique ou potestade pública (distinção entre atividades de autoridade 
e atividades de gestão): Por essa escola há a distinção entre atividades de autoridade e 
atividades de gestão. No primeiro caso, o Estado atua com autoridade sobre os particulares, 
com poder de império, por um direito exorbitante do comum; por outro lado, nas atividades de 
gestão, o Estado atua em posição de igualdade com os cidadãos, regendo-se pelo direito 
privado. 
 
 
 

3. (PM-SC – 2018) Nos termos do Decreto-Lei nº 200/67, a Administração Federal é 
composta pela Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, e pela Administração Indireta, 
que compreende as Autarquias, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e 
as Fundações Públicas, todas dotadas de personalidade jurídica própria. 
 
Em relação à temática, assinale a alternativa correta. 
 
A) Em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por 
concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de 
economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, 
que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados 
por ocasião da dispensa. 
B) Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias e fundações, e autorizada a 
instituição de empresa pública e de sociedade de economia mista, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 
C) É imprescindível a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, ainda 
que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista 
matriz, tendo em vista se tratarem de pessoas jurídicas diversas. 
D) As empresas públicas e as sociedades de economia mista, por serem autorizadas por lei, 
sujeitam-se absolutamente ao regime jurídico de direito privado. 
E) A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado com capital inteiramente público, 
vedada a possibilidade de participação das entidades da Administração Indireta, e 
organizada sob a forma de sociedade anônima. 

 
Gabarito: Alternativa A 
 
Trata-se de entendimento do STF, em atendimento ao princípio da impessoalidade. 
 



 
 
Incorretas: 
 
B - XIX – 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;  (Constituição federal) 
 
C - “É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que 
haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, 
tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente.” (STF - ADI: 1649 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, 
Data de Julgamento: 24/03/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-05-2004 PP-00003 
EMENT VOL-02153-02 PP-00204) 
 
D – Na verdade, as empresas estatais, apesar de possuírem personalidade jurídica de direito 
privado e de fato serem autorizadas por lei, estão submetidas a algumas derrogações do regime 
jurídico de direito público, a exemplo da necessidade de realização de concurso público para 
admissão de pessoal.  
 
E - Empresas públicas podem adotar qualquer forma societária dentre as em direito admitidas. 
A restrição de ser uma S.A só vale para as sociedades de economia mista. 
 
 

4. (PM-DF – 2018) No que se refere à administração indireta, as entidades públicas possuem 
personalidade jurídica própria diversa dos entes centrais. Sendo assim, em que pese a 
relação entre os entes centrais e as entidades públicas, eis que existe um vínculo de 
A) subordinação. 
B) autonomia. 
C) hierarquia. 
D) controle finalístico. 
E) preponderância de interesses. 

 
Gabarito: Alternativa D 
Não há hierarquia entre as entidades da administração indireta e o ente central, mas tão 
somente uma relação de TUTELA ou CONTROLE FINALÍSTICO, também chamado de SUPERVISÃO 
MINISTERIAL. 
 

Controle hierárquico: é resultado do exercício do Poder Hierárquico. Logo, 
decorre da forma como está estruturada e organizada a Administração Pública, 
sendo conseqüência do escalonamento vertical dos órgãos e cargos no âmbito 
do Poder Executivo. Deste controle decorrem as faculdades de supervisão, 
coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação das 
atividades administrativas. 
 
Controle finalístico ou supervisão ministerial: que consiste, simplesmente, no 
controle de legalidade da atuação administrativa, de verificação do 
cumprimento do programa geral do Governo determinado em lei, não tendo 
fundamento hierárquico, porque não há subordinação entre a entidade 
controladora e a controlada. É o que acontece com as pessoas jurídicas da 
Administração Indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 



 
 

sociedades de economia mista), que são controladas finalisticamente pela 
Administração Direta, sem que haja qualquer hierarquia entre essa e aquelas. 

 
 

5.  (FCC - 2018 - Câmara Legislativa do Distrito Federal - Consultor Legislativo) 
Além das previsões constitucionais específicas, as agências reguladoras foram criadas em 
atendimento ao disposto no artigo 174 da Constituição Federal, competindo-lhes 
 
(a) formular políticas públicas setoriais, em substituição ao Poder Legislativo e ao Chefe do 
Poder Executivo, razão pela qual detêm poder normativo, fundado no princípio da eficiência 
e da discricionariedade técnica. 
(b) planejar, formular e implementar políticas de governo, estas que estão, como regra, 
submetidas ao poder hierárquico do Poder Executivo, titular do serviço público setorial 
regulado, para evitar o risco de captura pelos interesses dos agentes econômicos regulados. 
(c) o exercício do poder de polícia, do poder normativo e de fiscalização, em sua área de 
atuação, dentre outros, nos termos das leis instituidora. 
(d) o exercício do poder normativo, de fiscalização e de sanção contratual, excluindo-se o 
poder de polícia, este que é exercido pelo ente público titular do serviço público regulado. 
(e) o poder de outorga, ou seja, a decisão quanto à conveniência e oportunidade de conceder, 
nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, a prestação do serviço público à iniciativa 
privada. 

 
Gabarito: Alternativa C 
 
a) Incorreta. Nao há atuação em substituição do Poder legislativo e do chefe do Executivo. 
 
b) Incorreta. Não há poder hierárquico do Poder Executivo em relação às agências. 
 
c) Correta. 
 
d) Incorreta. Agência reguladora tem poder de polícia.  
 
e) Incorreta. Agência reguladora não delega serviços públicos a particulares. 


