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Autarquia é “a pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei para 
desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado”. 

(in CARVALHO FILHO. José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª ed. Revista, ampliada e atualizada até 
31/12/2008. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 448.) 

 
O tratamento de água e esgoto é considerado como uma destas atividades, sendo corriqueira a criação de 
autarquias municipais com esta finalidade.  
Para sua criação, exige-se lei específica, conforme determina o inciso XIX do Art. 37 da Constituição 
Federal, que estabelece que “somente por lei específica poderá ser criada autarquia”. Sendo pessoas 
jurídicas de direito público, estão sujeitas ao princípio da legalidade, de modo que o início de sua 
personalidade jurídica se dá não com a inscrição no registro próprio, mas com o início da vigência da lei 
criadora. E esta lei específica deve ser de iniciativa do Chefe do Executivo, no caso o Prefeito Municipal, a 
partir da aplicação do princípio da simetria ao Art. 61, §1º, II, “e” da CF. Deste modo, os vereadores não 
poderiam ter iniciativa de lei neste caso. 
Interessante notar que as Autarquias não fazem parte da Administração Direta, mas sim da Administração 
Indireta. Há a criação de uma outra pessoa jurídica. Trata-se de hipótese de descentralização 
administrativa e não desconcentração. Como explica MARINELA “os seus negócios, patrimônios e recursos 
são próprios, haja vista que desfrutam de personalidade jurídica própria e autonomia técnica, financeira e 
administrativa, independentemente de sua origem”.                    

(in Direito Administrativo. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 115.) 
 

Com relação à responsabilidade do Município que criou a Autarquia “não resta dúvida de que o Estado 
responde pelos danos gerados por essas pessoas jurídicas, considerando serem elas prestadoras de 
serviços públicos (deveres do Estado), desenvolvendo atividades típicas, e ter sido o próprio Estado quem 
decidiu descentralizar, estabelecendo todas as regras para essa transferência e escolhendo a contratada, 
não podendo, portanto, eximir-se de suas obrigações, não havendo dúvida de que continua responsável. 
Todavia, essa responsabilidade guarda uma ordem de preferência, devendo primeiro a autarquia assumi-la 
e, somente se essa não tiver recursos para arcar com o dano, é que o Estado será provocado”.  

 (in Direito Administrativo. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 118.) 
 
Por fim, vale dizer que, conforme já explicado alhures, as Autarquias são pessoas jurídicas de Direito 
Público, portanto, recebem tratamento equivalente às pessoas jurídicas da Administração Direta, em seus 
atos e contratos administrativos, sujeitando-se, assim, à lei de licitações, por exemplo.  
Concluindo, plenamente cabível a criação de Autarquia Municipal para prestar os serviços de fornecimento 
de água e tratamento de esgoto.  
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TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 6,0 pontos 

 
 
 

 Finalidade da autarquia.  Valor: 1,0 ponto 

 Criação de autarquia.  Valor: 1,0 ponto 

 Não fará parte da administração direta.  Valor: 1,0 ponto 

 Responsabilidade do município na ausência de recursos da autarquia.  Valor: 1,0 ponto 

 Tratamento jurídico sujeito aos atos e contratos.  Valor: 1,0 ponto 

 Criação da autarquia por iniciativa do Presidente da Câmara.  Valor: 1,0 ponto 


