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Autarquias

• Etimologia da palavra autarquia: “mandar em si mesmo”.

• Criadas para desempenhar atividades típicas de Estado.

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

• Regime integralmente de direito público, aplicáveis, portanto, as mesmas
regras que incidem para a administração direta, observadas as
particularidades dispostas pela lei que cria cada autarquia.

• São, assim, “pessoas jurídicas de direito público interno”, na forma do art.
41, IV, do Código Civil.



Autarquias

 Características das autarquias (REGRAS GERAIS):

• Gozam da imunidade tributária própria dos entes públicos. Atenção para a
necessidade de vinculação do benefício às finalidades essenciais da
autarquia para que se configure a imunidade tributária.

• Aplica-se a prescrição quinquenal.

• Créditos sujeitos à execução fiscal.

• Débitos pagos por meio de precatório/RPV.

• Em suma, possuem as prerrogativas processuais conferidas à fazenda
pública.



Autarquias

 Características das autarquias (REGRAS GERAIS):

• Contratos são contratos administrativos e devem ser formados por
licitação.

• Servidores admitidos por concursos públicos e regidos por regime
estatutário.

• Seus bens são bens públicos, razão pela qual gozam de impenhorabilidade,
imprescritibilidade etc (art. 99 do Código Civil).

• Sua responsabilidade civil é objetiva (CF/88, art. 37, §6º), uma vez que se
trata de pessoa jurídica de direito público.



Autarquias

 Tipos de autarquias:

• Comuns: fala-se que uma autarquia é comum quando a ela não se aplicam
regras diferenciadas que as inclua em alguma das demais categorias.
Aplciam-se normalmente as regras gerais.

• Autarquias corporativas ou conselhos de classe: são os órgãos de
fiscalização das profissões ou conselhos profissionais, como CRMs, CREAs
etc. Controlam o exercício de uma profissão conforme previsão legal, por
regulamentação do inciso XIII do art. 5º da CF/88. Observações
importantes sobre os conselhos profissionais:



Autarquias

• Observações importantes sobre os conselhos profissionais:

–Na ADI 1717 o STF considerou inconstitucional a previsão legal que
transformava tais autarquias em entes de direito privado, reafirmando
sua natureza de pessoa jurídica de direito público (clássica no Brasil).

–Por essa razão, ficou afastada a redação do §3º do art. 58 da Lei nº
9649/98, que estabelecia o regime da CLT para o pessoal das
autarquias.

–A OAB é uma autarquia profissional, mas possui tratamento totalmente
diverso, estando dispensada, por exemplo, de fazer concurso e licitação
(STF, ADIN 3026).



Autarquias

• Observações importantes sobre os conselhos profissionais:

–Como não integram o orçamento público, “Os pagamentos devidos, em
razão de pronunciamento judicial, pelos Conselhos de Fiscalização não
se submetem ao regime de precatórios” (STF, RE 938.837 em
repercussão geral).

–As causas que envolvam os conselhos profissionais são apreciadas e
julgadas pela justiça federal (vide, por exemplo, STF, RE 595.332 em
repercussão geral).

–Não possuem isenção de custas e porte de remessa e retorno dos autos
(STJ, REsp repetitivo nº 1.338.247).



Autarquias

 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: podem se constituir em autarquias (ver tópico
próprio).



Autarquias

→ Observação: agências reguladoras são autarquias (ver tópico específico),
mas não devem ser confundidas 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:



Autarquias

§ 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.


