
Administração Pública 

Prof.  Rodrigo Janiques 

Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração 
Organização da Administração Pública Brasileira 

 

        



 

  
Organização da Administração Pública Brasileira 

 
-Introdução 
 
A Administração Pública, conforme o art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
compreende a Administração direta e a Administração indireta. A Administração direta 
é composta por órgãos integrantes dos três poderes, que possuem competências 
específicas, e a Administração indireta é composta por entidades que possuem 
personalidade jurídica própria, ora de Direito Público e ora de Direito Privado. 
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-Administração direta  
 
A Administração direta compreende as competências e serviços integrados na estrutura 
administrativa da Presidência da República e dos Ministérios, assim como os órgãos dos 
poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. A Administração direta 
é composta pelos próprios órgãos dos poderes que compõem as pessoas jurídicas de 
Direito Público com capacidade política ou administrativa. São os órgãos da Presidência 
da República, os Ministérios, a Advocacia-Geral da União, a Câmara Federal, o Senado, 
o Tribunal de Contas da União, os Tribunais do Poder Judiciário e o Ministério Público da 
União.  
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-Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria e pertencem ao ente público 
maior (União, Estados, Municípios). A Administração Pública direta atua através de 
seus órgãos e agentes que expressam a vontade política da pessoa jurídica a que estão 
ligados. Os órgãos não têm capacidade jurídica, não constituem pessoa jurídica, 
apenas possuem competências: são centros de competências despersonalizados, cuja 
atuação, na pessoa de seus agentes, é imputada à entidade estatal a que pertencem.  
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- A Administração indireta  
É composta, exclusivamente, por pessoas administrativas; é constituída por entidades 
de Direito Público e Privado. Todas têm personalidade jurídica própria e autonomia 
administrativa, e agem por outorga do serviço ou pela delegação da execução.  
As entidades da Administração indireta exercem de forma descentralizada as atividades 
administrativas ou exploram atividade econômica, e encontram-se vinculadas aos 
órgãos da Administração direta (ao Ministério correspondente). Em regra, quando 
prestam serviços públicos ou de interesse público são denominadas autarquia ou 
fundações; quando exploram a atividade econômica referem-se às empresas públicas e 
sociedades de economia mista (mesmo explorando atividade econômica, a finalidade 
das EP e SEM não é o lucro, mas o interesse público-coletivo).  


