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Órgãos Públicos 

Órgãos públicos 

 

• São unidades da administração com atribuições específicas. 

• Devem ser criados e extintos por meio de lei (CF/88, art. 84, VI “a”). 

• Não possuem personalidade jurídica própria, integrando uma pessoa 
política ou outra entidade. 

• Teoria do órgão: os atos praticados pelos servidores investidos em 
suas funções é atribuída, imputada ao ente público, porque os 
servidores funcionam como verdadeiros órgãos desses entes. 
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 Quanto à hierarquia: 

• Independentes: não possuem outros superiores a eles, como a 
Presidência, a Governadoria e a Prefeitura, no âmbito da União, 
Estados e Municípios, respectivamente. Ocupam o ápice da estrutura 
administrativa. 

• Autônomos: possuem autonomia administrativa e financeira, o que 
lhes confere autonomia relativa. Mas são subordinados aos órgãos 
independentes. Exemplo: os ministérios. 
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 Quanto à hierarquia: 

• Superiores: conservam poder de decisão no exercício de suas 
atividades, na decisão técnica sobre suas atividades. Exemplos: 
procuradorias sem autonomia financeira ou administrativa. 

• Subalternos: são órgãos de mera execução de serviços. Apenas 
cumprem os ditames dos demais órgãos na execução da atividade 
administrativa. 

 



Órgãos Públicos 

Classificação dos órgãos públicos 

 

 Quanto ao âmbito de atuação: 

• Locais: não existe correspondência entre o âmbito territorial da Pessoa 
Jurídica que integra. Exemplo: órgão federal cuja atuação se restrinja a 
determinado estado federado. 

• Centrais: a área de atuação abrange a mesma área de competência da 
própria Pessoa Jurídica da qual o órgão faz parte. 
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 Quanto à estrutura: 

• Simples: não é composto por outros órgãos não dependendo  sua 
manifestação de vontade de dois ou mais órgãos distintos. 

• Composto: são órgãos cuja formação se dá pela junção de dois ou 
mais órgãos. É o caso do Congresso Nacional, que é um órgão 
composto por outros dois órgãos, a Câmara e o Senado. 
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 Quanto à atuação funcional: 

• Singular: a vontade do órgão é manifestada por um único agente. Ex.: 
Presidência da República, Prefeitura, Ministério etc. 

• Colegiado: a vontade é manifestada por uma reunião de agentes. Ex.: 
Conselho Nacional de Justiça. 

 

 


