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• Significado: “mandar em si mesmo”. 

• Criadas para desempenhar atividades típicas de Estado. 

• Fruto da opção estatal de descentralização de certa atividade 
pública.  

• Seu regime é integralmente de direito público, quase idêntico 
ao previsto para a própria administração direta.  
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 Características das autarquias: 

• Gozam da imunidade tributária própria dos entes públicos. 

• Suas dívidas se sujeitam à prescrição quinquenal, em regra. 

• Seus créditos estão sujeitos à execução fiscal. 

• Possuem as prerrogativas processuais conferidas à fazenda 
pública. 

• Seus contratos são contratos administrativos e devem ser 
formados por licitação. 
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 Características das autarquias: 

• Seus servidores são admitidos por concursos públicos e são 
estatutários. 

• Seus bens são bens públicos, razão pela qual gozam de 
impenhorabilidade, imprescritibilidade etc. 

• Sua responsabilidade civil é objetiva (CF/88, art. 37, §6º). 
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 Tipos de autarquias: 

• Comuns: são a regra, não possuindo as características 
especiais dos tipos a seguir. 

• Autarquias corporativas: são os órgãos de classe, os 
conselhos profissionais, como CRMs, CREAs etc. Controlam o 
exercício de uma profissão conforme previsão legal.  

   ** Atenção para o tratamento diferenciado recebido pela OAB     

   (STF, ADIN 3026). 
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 Tipos de autarquias: 

• Autarquias em regime especial: possuem alguma 
peculiaridade em relação às demais, geralmente no sentido de 
maior autonomia. Exemplos: 

 Universidades públicas: gozam de autonomia pedagógica, 
além de outras peculiaridades; 

 Agências reguladoras: possuem regime especial na escolha 
de seus dirigentes e na duração de seus mandatos. 

• Consórcios públicos. 
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→ Observação importante: 

Não confunda agências reguladoras com agências executivas. 
Essas são órgãos ou entes da administração indireta que 
celebram contrato de gestão com o ente da administração 
direta que as instituiu para receberem benefícios como maior 
orçamento, autonomia etc, devendo cumprir, em troca, um plano 
de reestruturação para que se tornem mais eficientes, conforme 
o art. 37, §8º, da CF/88: 
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§ 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. 


