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 Administração pública em sentido subjetivo e objetivo 
  
 

-Administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico 
É o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas e agentes que o nosso 
ordenamento jurídico identifica como administração pública, não 
importa a atividade que exerçam (como regra, evidentemente, esses 
órgãos, entidades e agentes desempenham função administrativa). 
O Brasil adota o critério formal de administração pública. Portanto, 
somente é administração pública, juridicamente, aquilo que nosso 
direito assim considera, não importa a atividade que exerça. A 
administração pública, segundo nosso ordenamento jurídico, é 
integrada exclusivamente: (a) pelos órgãos integrantes da 
denominada administração direta (são os órgãos integrantes da 
estrutura de uma pessoa política que exercem função 
administrativa); e (b) pelas entidades da administração indireta.  



 

 Administração pública em sentido subjetivo e objetivo 
  
 

-Administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico 
Somente são entidades da administração indireta estas, e nenhuma 
outra, não importa a atividade que exerçam:  
 
a) autarquias;  
b)  fundações públicas (FP);  
c)  empresas públicas (EP);  
d)  sociedades de economia mista (SEM).  
 
Dessa forma, temos entidades formalmente integrantes da 
administração pública brasileira que não desempenham função 
administrativa, e sim atividade econômica, como ocorre com boa 
parte das empresas públicas e sociedades de economia mista (CF, 
art. 173).  



 

 Administração pública em sentido subjetivo e objetivo 
  
 

-Por outro lado, há entidades privadas, não integrantes da 
administração pública formal, que exercem atividades identificadas 
como próprias da função administrativa, a exemplo das 
concessionárias de serviços públicos (que atuam por delegação) e 
das organizações sociais (que exercem atividades de utilidade 
pública, previstas em contrato de gestão celebrado com o Poder 
Público, mas que não são formalmente administração pública); 
apesar da atividade exercida, essas entidades privadas, cabe repetir, 
não integram a administração pública brasileira, justamente porque 
no Brasil é adotado o critério formal.  


