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Administração Pública: Sentidos

CONTEXTUALIZAÇÃO

 Papel do Estado

COMPREENDENDO A TERMINOLOGIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 Sentido Objetivo

 Função Administrativa

Hely Lopes: “administração pública”

 Foco na atividade exercida pelo Estado por seus

órgãos e agentes



Administração Pública: Sentidos

COMPREENDENDO A TERMINOLOGIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 Sentido Subjetivo

Sujeito da Função Administrativa

Hely Lopes: “administração pública”

 Foco no conjunto de agentes, órgãos e PJs que

executam atividades administrativas

 Não se confunde com os poderes estruturantes

“Desse modo, todos os órgãos e agentes que, em qualquer desses

Poderes, estejam exercendo a função administrativa, serão

integrantes da Administração Pública.” (Carvalho Filho, 2012, p. 12)



Administração Pública

ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 Direta

 Composição: União, Estados, Distrito Federal e Municípios

 Desempenham suas atividades de forma centralizada por 

meio de seus órgãos e agentes.

 Indireta

 Composição: Conjunto de pessoas jurídicas incumbidas na

execução da função pública

 Desempenham suas atividades de forma descentralizada



Administração Pública

TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

 Desconcentração

 Repartição de atribuições entre órgãos públicos

pertencentes a uma única pessoa jurídica

 Vinculação hierárquica entre esses órgãos

 Exemplos:

 Secretarias Estaduais e Municipais

 Postos de Atendimento da Receita Federal

 Delegacias de Polícia

 Subprefeituras

 Ministérios da União



Administração Pública

TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

 Desconcentração Federal – Decreto-lei 200/67

 Art. 35 - Os Ministérios são os seguintes:

• Ministério da Justiça

• Ministério das Relações Exteriores

• Ministério da Fazenda

• Ministério dos Transportes

• Ministério da Agricultura

• Ministério da Indústria e do Comércio

• Ministério das Minas e Energia

• Ministério do Interior

• Ministério da Educação e Cultura

• Ministério do Trabalho

• Ministério da Prev. e Assist. Social

• Ministério da Saúde

• Ministério das Comunicações

• Ministério da Marinha

• Ministério do Exército

• Ministério da Aeronáutica



Administração Pública

TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

 Descentralização

 Distribuição externa das atividades administrativas

 As competências são exercidas por pessoas autônomas,

criadas pelo estado para tal finalidade

 Relação com a Administração Pública Indireta

(Art. 4º, II – Decreto-lei 200/67) A Administração Indireta, que compreende

as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica

própria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista;

d) Fundações Públicas



Administração Pública

TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

 Desconcentração

 Espécies de desconcentração

 Territorial (Geográfica)

 Divisão da competência por regiões de atuação

 Órgãos detém as mesmas atribuições materiais

 Material (Temática)

 Especialização de cada órgão em determinado assunto

 Hierárquica (Funcional)

 Repartição de competência de acordo com relação de subordinação 

entre os órgãos



Administração Pública

TÉCNICAS PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

 Centralização

 Estado executa suas tarefas por meio dos órgãos e

agentes integrantes da Administração Direta (União,

Estados e Municípios)

 Não há outra pessoa jurídica interposta.

 Concentração

 Competência desenvolvida por órgãos públicos sem

divisões internas

 Situação raríssima



Administração Pública

TEORIA DO ÓRGÃO

COMO A ATUAÇÃO DO AGENTE PODE SER

ATRIBUÍDA AO ESTADO?



Administração Pública

TEORIAS

 Teoria da Identidade

 Órgão e agente formam uma unidade inseparável

 Órgão é o próprio agente.

 Crítica: E no caso da morte do agente?

 Teoria da Representação

 Estado como incapaz (Direito Civil)

 Agente exerce a curatela do Estado

 Crítica: Como fica a nomeação do servidor?



Administração Pública

TEORIAS

 Teoria do Mandato

 Agente Público como mandatário do Estado

 Contrato de representação (Estado x Agente)

 Teoria do Órgão

 Vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica 

a cuja estrutura pertence.

 Agente atua em nome do Estado

 Órgão como parte integrante da pessoa estatal

 Teoria aceita modernamente

 Derivações: Presunção de Veracidade/Responsabilidade Civil do Estado



Administração Pública

CONCEITO DE ÓRGÃO

São centros de competência instituídos para o

desempenho das funções estatais, através de seus

agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica à

que pertencem (Hely Lopes Meirelles)

 Se são centros de competência estatal, possuem

personalidade jurídica?



Administração Pública

REFLEXÃO...

Se são centros de competência estatal, possuem

personalidade jurídica?

União

Poder 
Executivo

Ministério da 
Saúde

Ministério da 
Educação

Poder 
Legislativo

Poder 
Judiciário

Conclusão do Pensamento: 

Os órgãos são entes 

desprovidos de personalidade 

jurídica própria



Administração Pública

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO

 No passado

 Criação, estruturação e atribuição dependia de lei (art. 48, XI, CF)

 Pós EC 32/2001

 Exigência de Lei: Somente para a criação e extinção de

Ministérios e órgãos da administração pública

 Iniciativa do processo legislativo: Presidente da República (art. 61, §1º, II,

“e”, CF)

 Estruturação e definição de atribuições: Decreto do Chefe

do Executivo (art. 84, VI, a, CF)

 Importante: Estruturação não pode implicar aumento de despesas!



Administração Pública

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO

 No Poder Judiciário 

 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;

 § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e

administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao

Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares,

provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a

política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua

organização e funcionamento.



Administração Pública

CRIAÇÃO E EXTINÇÃO

 No Poder Legislativo

 Art. 51, CF. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: IV -

dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus

serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração,

observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes

orçamentárias

 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: XIII - dispor sobre

sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa

de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias

 Conclusão do Pensamento: Basta mero ato administrativo

É necessário lei nesse caso?



Administração Pública

CAPACIDADE PROCESSUAL

 CAPACIDADE PROCESSUAL NO CPC – (ART. 7º)

Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem

capacidade para estar em juízo.

 TERIA O ÓRGÃO CAPACIDADE PROCESSUAL?

 Regra Geral

 Não, somente a pessoa jurídica que integra.

 Mandato de Segurança, Mandato de Injunção e Habeas Data 

 Pólo passivo é integrado pela autoridade (pessoa física com função

pública) que pertence ao órgão, tendo a lei conferido capacidade

processual

 Capacidade processual para defesa de sua competência, quando

exercida indevidamente por ato de outro órgão



Administração Pública

Análise de Caso – Câmara de Volta Redonda x Prefeitura Municipal

Mandado de segurança impetrado pela Câmara de Vereadores, objetivando a concessão

de ordem para que o Chefe do Poder Executivo Municipal respondesse aos ofícios

encaminhados pelo Legislativo, prestando as informações solicitadas pelo Parlamento

municipal. Direito líquido e certo que deriva do art. 31 da Constituição Federal,

simetricamente corroborado pelo art. 74, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município de Volta

Redonda. A arquitetura institucional do Estado Democrático de Direito, inspirada na doutrina

da tripartição dos poderes, pressupõe que, embora independentes, os Poderes devam

prestar contas uns aos outros, e encontrem limites uns nos outros, engendrando o mecanismo

a que a teoria política e a doutrina constitucionalista denominaram sistema de freios e

contrapesos (checks and balances, na expressão norte-americana). Nesse sentido, a

fiscalização dos atos do Executivo é, por excelência, função precípua do Poder Legislativo,

confundindo-se com seu próprio desiderato e razão-de-ser. Se, por força de comando

constitucional inserto no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, todos têm direito a

receber dos órgãos públicos informações … de interesse coletivo ou geral, desde que não

sigilosas (CF, art. 5º, XXXIII), com tanto mais razão se deve reconhecer ao Poder Legislativo

local, na qualidade de representante do Povo, o direito líquido e certo à obtenção dessas

informações. Concessão da segurança. (TJ-RJ, MS 2008.004.00067)



Administração Pública

QUESTÕES

A estruturação da Administração traz a presença,

necessária, de centros de competências denominados

Órgãos Públicos ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes,

é correto afirmar que

a) possuem personalidade jurídica própria, respondendo

diretamente por seus atos.

b) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que

pertencem.

c) não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por

atos normativos do ocupante do respectivo órgão.

d) não possuem cargos nem funções.



Administração Pública

QUESTÕES (TJ/PE, 2012)

A estruturação da Administração traz a presença,

necessária, de centros de competências denominados

Órgãos Públicos ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes,

é correto afirmar que

a) possuem personalidade jurídica própria, respondendo

diretamente por seus atos.

b) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que

pertencem.

c) não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por

atos normativos do ocupante do respectivo órgão.

d) não possuem cargos nem funções.



Administração Pública

QUESTÕES (TJ/PE, 2012)

Sobre a descentralização e a desconcentração é correto

afirmar que a

a) descentralização compreende a distribuição de competências para outra

pessoa jurídica, enquanto a desconcentração constitui distribuição de

competências dentro da mesma pessoa jurídica.

b) desconcentração compreende a distribuição de competências para outra

pessoa jurídica, desde que de natureza jurídica de direito público.

c) descentralização constitui distribuição de competências dentro da mesma

pessoa jurídica, admitindo, excepcionalmente, a delegação de serviço

público a terceiros.

d) descentralização compreende a distribuição de competências para outra

pessoa jurídica, vedada a delegação de serviço público à pessoa jurídica

de direito privado.

e) desconcentração constitui a delegação de serviço público à pessoa jurídica

de direito privado por meio de permissão ou concessão.



Administração Pública

QUESTÕES (TJ/PE, 2012)

O Governador do Estado editou decreto reorganizando a

estrutura administrativa de determinada Secretaria de Estado.

De acordo com a Constituição Federal, referido decreto é

a) ilegal, em face da violação ao princípio da legalidade.

b) legal, podendo contemplar a extinção de órgãos públicos e cargos

vagos.

c) legal, desde que não implique aumento de despesa, nem criação ou

extinção de órgãos públicos.

d) ilegal, eis que nosso ordenamento jurídico não admite regulamento

autônomo para matéria de organização administrativa.

e) legal apenas se decorrente de delegação expressa do Poder

Legislativo, passando referido ato a ter força de lei formal.



Administração Pública

QUESTÕES (OAB/2011)

A estruturação da Administração traz a presença, necessária,

de centros de competências denominados Órgãos Públicos ou,

simplesmente, Órgãos. Quanto a estes, é correto afirmar que

a) possuem personalidade jurídica própria, respondendo

diretamente por seus atos.

b) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que

pertencem.

c) não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por

atos normativos do ocupante do respectivo órgão.

d) não possuem cargos nem funções.



Administração Pública

TÓPICOS DAS PRÓXIMAS AULAS

 ESPÉCIES/CLASSIFICAÇÃO DE ÓRGÃOS

 ÓRGÃOS ANÔMALOS

 CONTRATOS DE GESTÃO


