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Disposições Gerais 

- Histórico: 

- A Constituição Imperial fazia referências à Administração 

Pública, mas como política de regência das províncias. 

- Já a Republicana de 1891 cingia-se basicamente aos cargos e 

funcionalismo públicos. 
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- Estado, Governo e Administração são termos que andam 

juntos e muitas vezes confundidos, embora expressem 

conceitos diversos nos vários aspectos em que se apresentam. 

- 1. ESTADO – ente personalidade como pessoa jurídica de 

direito público - é a nação politicamente organizada -, que é 

detentora de SOBERANIA. São elementos do Estado: povo, 

território e governo soberano. 
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- 2. GOVERNO – é o comando, é a direção do Estado. EXEMPLO: 

atos de soberania e autonomia.   

- A expressão Governo tem sido utilizada para designar o 

conjunto de Poderes e órgãos constitucionais responsáveis 

pela função política do Estado. O Governo tem a incumbência 

de zelar pela direção suprema e geral do Estado, determinar 

seus objetivos, estabelecer suas diretrizes, visando à unidade 

da soberania estatal. 
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- 3. ADMINISTRAÇÃO – está relacionada à estrutura para 

exercício da função pública, trata-se do aspecto estrutural da 

administração pública. Pode ser dividida nas seguintes (note-

se a terminologia é conflitante na doutrina) 
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- 3. ADMINISTRAÇÃO – está relacionada à estrutura para 

exercício da função pública, trata-se do aspecto estrutural da 

administração pública. 
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- Governo x Administração 

Administração é todo aparelhamento do Estado preordenado à 

realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas. Pratica atos de execução. 

Governo é atividade política e discricionária. Comanda com 

responsabilidade constitucional e política. Visa à construção dos 

fins almejados pelo Constituinte. 
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- A expressão "administração pública", em nosso direito, é 

utilizada para designar o conjunto de entidades e órgãos a 

serviço do Estado, incumbidos da função administrativa 

(sentido subjetivo) e, também, a função do Estado agindo in 

concreto para a satisfação de seus fins de conservação, de 

bem-estar individual dos cidadãos e de progresso social, ou 

seja, a própria função administrativa (sentido objetivo). 
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- A administração pública, para alguns, é utilizada em sentido 

amplo, compreendendo a função política (GOVERNO), que 

traça as diretrizes governamentais e a função administrativa 

propriamente dita (sentido estrito) (ADMINISTRAÇÃO), que as 

executa. É interessante lembrar, por fim, que a administração 

pública é objeto de estudo do direito administrativo, enquanto 

o Governo é objeto de estudo do direito constitucional. 


