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Organização Administrativa 
 

Fundamento 
 

 

 

 

 

Legislação  

 

 

 

 

Administração Pública 
 

 

O termo administração pública admite dois sentidos: o objetivo e o subjetivo. No sentido 

objetivo, exprime a ideia de atividade, tarefa, ação e constitui-se o alvo que o governo deseja 

alcançar. Já no sentido subjetivo, a Administração Pública (com letras maiúsculas) é o 

universo de órgãos e pessoas que desempenham as funções administrativas. Nesse resumo, 

iremos estudar o sentido subjetivo. 

 

Órgãos Públicos 
 

Segundo Hely Lopes, órgãos “são centros de competência instituídos para o desempenho de 

funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 

pertencem.” 

 

 Conceito Legal  

 

 

 

Teoria do órgão:  afiança que a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a 

compõem, sendo eles mesmos, os órgãos, compostos de agentes. 

Art. 37, CF - A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...] 
 

Art. 1º, § 2º, I, da Lei nº 9784/99 - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da 

Administração direta e da estrutura da Administração indireta. 
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Desconcentração 
É um processo de natureza 

ampliativa, pelo qual há uma 
distribuição de competencias que 
anteriormente eram conferidas de 

um ou mais órgãos a outros 
integrantes da mesma estrutura 

administrativa. 

Concentração 
Existe quando ocorre uma 

agregação de competências 
administrativas, antes 

dispersas, em um único 
centro, que passa a ter a 

natureza de órgão 
concentrador. 

Como foi cobrado no Exame da OAB 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/V Exame/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. 

Gabarito: B 
 

Concentração e Desconcentração 
  

Tanto a concentração quanto a desconcentração são processos internos de distribuição de 

competências no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 
 

É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um ente 

político 

a) cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a 

gestão administrativa. 
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Administração 
Pública 

Administração 
Direta 

União Estados Municípios 
Distrito 
Federal 

Administração 
Indireta 

Autarquias 
Empresas 
Públicas 

Sociedades 
de Economia 

Mista 

Fundações 
Públicas 

b) cria, por lei específica, uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a 

administração pública direta. 

c) autoriza a criação, por lei e por prazo indeterminado, de uma nova pessoa jurídica de 

direito privado para auxiliar a administração pública. 

d) contrata, mediante concessão de serviço público, por prazo determinado, uma pessoa 

jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da 

administração pública. 

Gabarito: A  

 

Administração Pública 
 

                                                                                                 Administração Direta 

A Administração Pública é classificada em 

                Administração Indireta 

Administração Direta: É a atuação direta do Estado pelos seus entes federados: a União, 

os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Ou seja, é a gestão de serviço público pelas 

próprias , aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma pessoas políticas

, das atividades administrativas do Estado.  centralizada

 

Administração Indireta: São as , de direito público ou privado, entidades administrativas

que atuam de maneira  e com autonomia na prestação de serviços públicos. descentralizada

Nesta categoria estão enquadradas as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas [#DicaMaster: Leia o art. 4º, II, do Dec-Lei 200/67] 

 

Esquematizando... 
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Entidades da Administração Pública Indireta 
  

 

#MasterDica: as empresas públicas e as sociedades de economia mista são muito similares, 

portanto, leia o esqueminha com cautela e fique atento nas diferenças. 

 

Autarquias Empresas Públicas Sociedades de 
Economia Mista 

Fundações Públicas 

 São pessoas 
jurídicas de direito 
público.  Ex.: INSS 

 Possuem patrimônio 
próprio 

 Criadas por lei 
específica 

 Possuem autonomia 
administrativa, 
econômica e 
financeira 

 Adotam o regime 
jurídico público 

 São pessoas jurídicas 
de direito privado 

 Constituídas de 
capital 
exclusivamente 
público 

 A criação é 
autorizada por lei, 
sob qualquer forma 
jurídica admitida 
(LTDA, SA) 

 Sua criação efetiva 
ocorre com o 
registro dos atos 
constitutivos no 
registro competente 

 Objetivam a 
prestação de 
serviços públicos ou 
a exploração de 
atividade econômica 

 Atuam sob regime 
jurídico híbrido, 
(normas de direito 
público e privado) 

 Deverão fazer 
licitação (CF, art. 
173, § 1º, III) 

 No regime de pessoal 
aplica-se a CLT e 
deve-se observar a 
regra do concurso 
público, a regra da 
cumulação de cargos 
e o teto 
remuneratório 

 São pessoas jurídicas 
de direito privado 

 Constituídas de 
capitais públicos e 
privados (maioria 
público) 

 A criação é 
autorizada por lei 
específica, sob a 
forma de SA 

 Sua criação efetiva 
ocorre com o 
registro dos atos 
constitutivos no 
registro competente 

 Objetivam a 
prestação de 
serviços públicos ou 
a exploração de 
atividade econômica 

 Atuam sob regime 
jurídico híbrido 
(normas de direito 
público e privado) 

 Deverão fazer 
licitação (CF, art. 
173, § 1º, III) 

 No regime de pessoal 
aplica-se a CLT e 
deve-se observar a 
regra do concurso 
público, a regra da 
cumulação de cargos 
e o teto 
remuneratório 

 Surgem quando 
um determinado 
patrimônio é 
destacado pelo 
fundador, ao 
qual é atribuído 
personalidade 
jurídica, visando 
ao atendimento 
de uma 
finalidade 
específica 

 Adotam regime 
de direito 
público ou 
privado 

 A fundação 
pública de 
direito público 
tem natureza de 
autarquia e 
aplica-se as 
mesmas 
prerrogativas 
conferidas às 
autarquias 

 A fundação 
pública de 
direito privado 
possui 
regulamentação 
híbrida, com 
incidência de 
normas de 
direito público e 
privado 

Autarquias em regime 
especial 

 São as agências 
reguladoras 

 Suas principais 
funções são as 
atividades de 
regulação de 
serviços (ANATEL), 
fiscalização 
(ANVISA) e fomento 
de setores (ANCINE) 

 Possuem maior 
autonomia 
econômico-
financeira e 
decisória 

 Estabilidade de seus 
dirigentes e 
mandato fixo 

 Possuem as 
características e 
prerrogativas das 
demais autarquias 
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Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

Quanto às pessoas jurídicas que compõem a Administração Indireta, assinale a afirmativa 

correta. 

a) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. 

b) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei. 

c) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei. 

d) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para o exercício de 

atividades típicas do Estado. 

Gabarito: A 

 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

O Governador do Estado Y criticou, por meio da imprensa, o Diretor-Presidente 

da Agência Reguladora de Serviços Delegados de Transportes do Estado, 

autarquia estadual criada pela Lei nº 1.234, alegando que aquela entidade, ao aplicar multas 

às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação do serviço, “não estimula o 

empresário a investir no Estado”. Ainda, por essa razão, o Governador ameaçou, também 

pela imprensa, substituir o Diretor- Presidente da agência antes de expirado o prazo do 

mandato daquele dirigente. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. 

a) A adoção do mandato fixo para os dirigentes de agências reguladoras contribui para a 

necessária autonomia da entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe do Poder 

Executivo. 

b) A agência reguladora, como órgão da Administração Direta, submete-se ao poder 

disciplinar do chefe do Poder Executivo estadual. 

c) A agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita, 

obrigatoriamente, ao poder hierárquico do chefe do Poder Executivo. 

d) Ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam mandato fixo, pode o chefe do 

Poder Executivo exonerá-los, por razões políticas não ligadas ao interesse público, caso 

discorde das decisões tomadas pela entidade. 

Gabarito: A 
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Terceiro 
Setor 

Serviços Sociais 
Autônomos  
(Sistema S) 

Organizações Sociais  
(OS) 

Organizações da 
Sociedade Civil de 
Interesse Público  

(OSCIP) 

Descentralização 
Representa a separação de determinado 
serviço público da Administração Direta 

para que seja executada de maneira 
descentralizada por uma entidade 
administrativa, com personalidade 

jurídica própria (de direito público ou 
privado), criada ou autorizada por lei. 

Centralização 
O Estado executa diretamente 

seus serviços e atividades 
administrativas, fazendo-o com 
os seus próprios recursos e por 
meio de seus órgãos e agentes. 

 

Centralização e Descentralização 
  

Os serviços públicos podem ser prestados pela Administração Direta ou Indireta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro Setor 
 
 

O Terceiro Setor não integra a Administração Pública. É composto por 

entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, que se destinam à 

prestação de serviços de interesse coletivo e sociais não exclusivos do 

Estado, podendo receber incentivo estatal para o desempenho de tais 

atividades. O Terceiro Setor atua ao “lado do Estado”. 

Apesar de existir divergência doutrinaria acerca do tema, o Terceiro Setor 

engloba basicamente três entidades: 
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Serviços Sociais Autônomos (Sistema S) 
 

  

É o Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SEBRAE). Os Serviços Sociais Autônomos são autorizados 

por lei e destinados a prestar serviços sociais não exclusivos a determinadas categorias 

sociais ou profissionais. O financiamento destas entidades se dá por arrecadação de 

contribuições parafiscais, autorizada em lei, e/ou diretamente por recursos públicos. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/XI Exame/2013 

 

Determinada entidade de formação profissional, integrante dos chamados Serviços Sociais 

Autônomos (também conhecidos como “Sistema S”), foi, recentemente, questionada sobre a 

realização de uma compra sem prévia licitação. Assinale a alternativa que indica a razão do 

questionamento. 

a) Tais entidades, vinculadas aos chamados serviços sociais autônomos, integram a 

Administração Pública. 

b) Tais entidades, apesar de não integrarem a Administração Pública, são dotadas de 

personalidade jurídica de direito público. 

c) Tais entidades desempenham, por concessão, serviço público de interesse coletivo. 

d) Tais entidades são custeadas, em parte, com contribuições compulsórias cobradas sobre a 

folha de salários. 

Gabarito: D 
 

Organizações Sociais (OS) 
 

  

O termo Organização Social é a qualificação conferida a pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e 

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, desde que observadas às 

disposições da Lei nº 9.637/98. 

Uma vez conferido o título de organização social à entidade privada, é 

firmado com o Poder Público um instrumento de parceria denominado 

contrato de gestão, em que é autorizada a prestação de serviços não 

exclusivos do Estado. 
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Leitura 
Imprescindível 

CF, art. 37 CF, art. 173 
Dec-Lei 
200/97 

Lei Nº 
9.637/98 

Lei Nº 
9.784/99 

Lei Nº 
9.790/99 

Lei Nº 
9.986/2000  

Lei Nº 
12.101/09 

Lei Nº 
13.019/14 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 
 

  

São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, podem receber a qualificação de 

OSCIP, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos pela Lei nº 9.790/99.  

Atenção: a Lei nº 13.019/14 acrescentou mais uma exigência para a qualificação: as 

entidades devem ter sido constituídas e se encontrarem em funcionamento regular há, no 

mínimo, 3 anos. Uma vez conferida a qualificação, poderá ser firmado instrumento 

denominado termo de parceria, que é destinado à formação de vínculo de cooperação entre 

as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público. 

 

Como foi cobrado no Exame da OAB: 
FGV - OAB UNI NAC/OAB/IV Exame/2011 

 

A qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) de 

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais e normas 

estatutárias atendam aos requisitos previstos na respectiva lei é ato 

a) vinculado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. 

b) complexo, uma vez que somente se aperfeiçoa com a instituição do Termo de Parceria. 

c) discricionário, uma vez que depende de avaliação administrativa quanto à sua 

conveniência e oportunidade. 

d) composto, subordinando-se à homologação da Chefia do Poder Executivo. 

Gabarito: A 

 

IMPORTANTE: Prezado (a) aluno(a), é imprescindível que você realize a leitura da letra da lei 

que aconselhamos no início. Para refrescar sua memória, segue abaixo a legislação sugerida: 

 

 

 

 

 

Acredite em você! 

"A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho." 


