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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 

Prof. Thiago Gomes 

Recordar é viver... 

 

 

Nos capítulos anteriores.... 

Autarquias 

 Conceito 

 Pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para 

exercer funções próprias do Estado que requeiram, para 

seu melhor funcionamento, gestão administrativa e 

financeira descentralizada. 

 Criação 

 Lei específica, sem necessidade de registro (art. 37, XIX, CF) 

 A iniciativa da lei para criação da autarquia é do Chefe 

do Poder Executivo. 

 Licitação 

 Estão sujeitas às regras da Lei Federal nº 8666/93 

Autarquias 

 Recursos Humanos 

 Funcionários são estatutários 

 Estão proibidos da acumulação remunerada de cargos 

públicos 

 Dirigentes 

 Chefe do Executivo é o competente para nomeação 

 Dirigentes ocupam cargos em comissão 

 Investidura segue forma prevista em lei ou estatuto 
 

 Privilégios Tributários 

 Estão imunes aos impostos (art.150, §2º, CF) 

 Posição quanto aos demais tributos 

Autarquias 

 Responsabilidade 
 Adota-se a teoria da responsabilidade objetiva. 

 Responsabilidade da Administração Direta é subsidiária. 
 

 Privilégios Processuais 
 Prazo em dobro para recorrer/ Quádruplo para contestar 

 Desnecessidade de anexar procuração do representante 

legal 

 Execução das dívidas por precatórios 
 

 Bens da Autarquia 

 São considerados bens públicos 

Autarquias 

 Autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial 

 Sofrem um controle finalístico chamado de supervisão ou 

tutela ministerial 

 Sofrem controle dos tribunais de contas 
 

 Praticam atos administrativos 
 

 Podem celebrar contratos administrativos 

 Regras específicas marcadas pela superioridade 

contratual 
 

 Regime Jurídico Aplicável 

 Direito Público 
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Autarquias 

 Exemplos 

 INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social 

 BACEN – Banco Central 

 IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis 

 CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

 USP – Universidade de São Paulo 

 

 A questão do nome da autarquia 

Análise de Caso: OAB como autarquia 

 Autarquias Corporativas 

 Com atuação pautada no interesse público, são 

encarregadas de exercer controle e fiscalização sobre 

determinadas categorias profissionais. 

 

 ADIn 3.026/2006 – Questionava natureza autárquica da OAB 

 STF – OAB é entidade sui generis 
 

 Consequências concretas 

 Funcionários dispensados de serem contratatos por concurso público 

 Não está vinculada a nenhum órgão administrativo 

 Ausência do controle pelo Tribunal de Contas da União 

 Contribuição paga pelos advogados não possui natureza tributária 

 

Agências Reguladoras 

 Aspectos Históricos 

 Teve uma direta relação com o processo de privatizações e 

a reforma do Estado iniciados no Brasil na metade dos anos 

1990. 

 Natureza Jurídica 

 Autarquias com regime especial 

 Regras especiais 

 Dirigentes estáveis 

 Mandatos fixos 

 Quarentena 
 Ex -dirigente fica impedido para o exercício de atividades 

 Ficará vinculado à agência, fazendo jus à remuneração 

compensatória 

Agências Reguladoras 

 Poder Normativo das Agências Reguladoras 
 

 São legalmente dotadas de competência para 

estabelecer regras disciplinando os respectivos setores 

de atuação. 

 

 Limitações ao Poder Normativo 

 Não podem contrariar regras fixadas na legislação 

 É vedada a edição de atos administrativos gerais e 

abstratos 

Agências Reguladoras 

 Exemplos de Autarquias 
 

 Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel 

 Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel 

 Agência Nacional do Petróleo – ANP 

 Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

 Agência Nacional de Águas – ANA 

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 

 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT 

Agências Executivas 

 Conceito 

 Título conferido às autarquias, fundações públicas e 

órgãos para a ampliação de sua autonomia mediante 

celebração de contrato de gestão. (art. 37, §8º, CF) 

 

 Características importantes 

 Desempenham atividade central que,  para melhor 

desempenho, deve ser descentralizada, afastando da 

burocracia central. 

 Visa a melhoria da gestão e redução dos custos 

 Somente a Administração Pública Federal, via iniciativa 

do Chefe do Poder Executivo confere tal título. 
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Agências Executivas 

 Características importantes 

 Contrato de gestão é celebrado com Ministério 

supervisor para ampliação da autonomia. 
 

 Diferença entre agência reguladora e executiva 

 Executa atividades administrativas ao invés das funções de 

controle 
 

 Ausência de personalidade jurídica e o título de 

agência executiva 

 Medida polêmica: Órgão e União fazem parte da mesma 

PJ 

 Exemplo: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial 

 

Fundações  

 Conceito 

 Pessoas jurídicas instituídas por autorização em lei 

mediante a destinação de acervo patrimonial para 

finalidades sociais. 

 

 
 SE O OBJETIVO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA É 

DESCENTRALIZAR ATRIBUIÇÕES A FIM DE 

ASSEGURAR MAIOR ESPECIALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA, 

QUAL DEVE SER O REGIME JURÍDICO A SER 

ADOTADO PELAS FUNDAÇÕES? 

Fundações  

 Fundações Públicas: Natureza Jurídica 

 1ª Posição) Admite a possibilidade de dois tipos de fundações 

públicas: (Posicionamento STF – RE  nº 101.126 RJ) 

 Fundações Públicas  de Direito Público 

 Ostentam personalidade de direito público 

 São caracterizadas espécies do gênero autarquia 

 Alguns a referenciam como fundações autárquicas ou autarquias 

fundacionais 
 

 Fundações Públicas  de Direito Privado 

 Ostentam personalidade de direito privado 

 A fixação do regime a ser observado deve ser fixada na lei 

que institui a fundação 

Fundações  

 Fundações Públicas: Natureza Jurídica 

 2ª Posição) Sempre Direito Privado: 

 Mesmo instituídas pelo Poder Público ostentam a 

personalidade jurídica de direito privado. 

 Regras Especiais de direito público aplicáveis às FPD. Privado: 

 Criação e Extinção: Requer autorização em Lei/Necessidade de 

registro dos atos constitutivos no órgão competente 

 Bens são privados: Restrições e impedimentos aos bens devem 

constar na lei 

 Pessoal: Concurso Público, Vedação de Acúmulo de Cargos e 

empregos, Regime CLT 

 Aplicação da Imunidade Tributária (Art. 150, VI, a, CLT) 

 Cabe controle do MP 

 Responsabilidade Objetiva se prestadora de serviços públicos 

 

Fundações  

Fundações Públicas 

de Direito Público 

 

PROCON 

IBGE 

Biblioteca Nacional 

 

 Fundações Públicas 

 Direito Privado 

 

Fundação Padre 

Anchieta 

Fundação Habitacional 

do Exército 

Fundações  

 Orientações para concursos públicos 

 Polêmica doutrinária não é muito trabalhada em provas. 

 Pontos importantes: 

 A fundação trabalhada em questões: Será considerada aquela de 

direito público e espécie do gênero autarquia 

 Todos os entes da federação podem criar fundações 

 Patrimônio destinado para fins sociais 

 Fins sociais para o CC: Fins religiosos, morais, culturais ou de 

assistência (Art. 62, § ún, CC) 

 Outros fins sociais válidos: Assistência Social, Médica e Hospitalar, Educação 

e Ensino, Pesquisa  

 Todos os entes federativos podem criar fundações 



Professor Thiago Gomes 

4 

Questões 

 É característica da natureza de autarquia especial 
conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica, 
agência reguladora criada pelo Estado brasileiro,  

 

a) a contratação de servidores não concursados para 
atribuições efetivas.  

b) a independência administrativa.  

c) o mandato variável de seus dirigentes.  

d) a exoneração sumária de seus dirigentes.  

e) a vinculação financeira a órgãos da administração 
direta.  

 

Questões 

Assinale a incorreta. As autarquias caracterizam-se 

A) Pelo desempenho de atividades tipicamente 
estatais. 

B) Por serem entidades dotadas de personalidade 
jurídica de direito público. 

C) Por beneficiarem-se dos mesmos prazos 
processuais aplicáveis à administração pública 
centralizada. 

D)Por integrarem a administração pública 
centralizada. 

Questões 

 As agências reguladoras (ANATEL, ANEEL, ANP e 

outras) são definidas com a natureza jurídica de 

autarquias especiais, diferenciando-se das 

autarquias não especiais: 
 

a)Pela sua autonomia financeira 

b) Pela sua independência administrativa 

c) Pela ausência de subordinação hierárquica 

d) Pelo mandato fixo e estabilidade de seus 

dirigentes 

 

 

Questões 

Marque a resposta CERTA. Autarquia:  

 

A. É pessoa jurídica de direito privado 

B. É ente da Federação 

C. É pessoa jurídica de direito público  

D. Não tem personalidade jurídica. 

Questões 

As agências reguladoras são: 

 

A) Entes da administração pública direta. 

B) Fundações 

C) Empresas Públicas 

D) Autarquias especiais 

Questões 

 É característica da natureza de autarquia especial 
conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica, 
agência reguladora criada pelo Estado brasileiro, 
 

 a) a contratação de servidores não concursados para 
atribuições efetivas. 

 b) a independência administrativa. 

 c) o mandato variável de seus dirigentes. 

 d) a exoneração sumária de seus dirigentes. 

 e) a vinculação financeira a órgãos da administração 
direta. 
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Questões 

 Julgue os itens subsequentes, relativos à organização e estruturação da 

administração pública. 

I Uma lei que reestruture a carreira de determinada categoria de servidores públicos 

pode também dispor acerca da criação de uma autarquia.  

II O controle das entidades que compõem a administração indireta da União é feito 

pela sistemática da supervisão ministerial. 

III As autarquias podem ter personalidade jurídica de direito privado.  

IV As autarquias têm prerrogativas típicas das pessoas jurídicas de direito público, 

entre as quais se inclui a de serem seus débitos apurados judicialmente executados 

pelo sistema de precatórios. 

 

Estão certos apenas os itens 

 a) I e II. 

 b) I e III. 

 c) II e IV. 

 d) III e IV. 

Questões 

 A Escola de Governo do Estado do Pará (EGPA), uma 
autarquia estadual vinculada à Secretaria Especial de 
Estado de Gestão (SEGPA), 

 

 a) integra a administração direta do governo do Pará. 

 b) é um órgão subordinado à SEGPA. 

 c) pode ser desconstituída mediante decreto do governador 
do Pará. 

 d) é uma entidade dotada de personalidade jurídica de 
direito público. 

 e) deve, em respeito ao princípio da publicidade, publicar, na 
imprensa oficial, todos os atos praticados por seus agentes. 

 

Questões 

 Analise as características abaixo. 
 
I. Personalidade jurídica de direito público.  
II. Criação por lei. 
III. Capacidade de autoadministração. 
IV. Especialização dos fins ou atividades.  
V. Sujeição a controle ou tutela.  
 
Trata-se de 

 a) empresa pública. 

 b) fundação. 

 c) autarquia. 

 d) sociedade de economia mista. 

 e) órgão público. 

 

Considerações Finais 

 

 

 

DÚVIDAS? 

 

 Bom descanso! 
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