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- Nomenclatura: Poderes da Administração 
ou Poderes Administrativos ≠ Poderes do 
Estado. 

Aspectos introdutórios



- Conceito: Prerrogativas / Instrumentos / 
Ferramentas do Estado para satisfação do 
interesse público. 

Aspectos introdutórios



- Poderes (Prerrogativas) e Atos 
(Materialização) = Íntima relação. 

Aspectos introdutórios



- Dever / obrigatoriedade
- Irrenunciabilidade
- Limitabilidade legal
- Responsabilização

Características dos Poderes



- Excesso de poder: ultrapassa a 
competência.

Abuso de poder



- Desvio de poder: vício ideológico, 
subjetivo. Vício de finalidade.

Abuso de poder



- Omissão específica: não fazer específico e 
ilegal.

Abuso de poder



- Poder vinculado: 
Não tem juízo de valor.
Ex: Licença para dirigir.

Classificação (grau de liberdade)



- Poder discricionário: 
Há liberdade de escolha. Análise da 
conveniência e oportunidade.
Ex: Permissão de uso.

Classificação (grau de liberdade)



- Hierárquico
- Disciplinar
- Normativo / Regulamentar
- De Polícia

Espécies de poderes



- Conceito: Ferramenta para escalonar, 
estruturar, hierarquizar os quadros da 
Administração. Relação de coordenação e 
subordinação, envolvendo atividades de 
chefia, direção e comando. 

Poder hierárquico



- Características: Interno e Permanente.

- Alvo: Agentes e Órgãos Públicos.

- Não atinge: Particulares e Entidades 
Descentralizadas. 

Poder hierárquico



- Dar ordens

- Rever (autotutela)

- Controlar e fiscalizar
- Delegar e avocar funções

Premissas



- Conceito: Ferramenta da Administração 
Pública para apenar/punir a prática de 
infrações.

- Características: Interno e eventual. 

Poder disciplinar



- Alvo: Agentes públicos e contratados pela 
Administração (contratos administrativos).

Poder disciplinar



Importante

> Exige processo administrativo e vínculo 
específico com a Administração Pública.



- Originário: Regras instituidoras de direito 
novo (Lei) – Poder Legislativo.

- Derivado: Explicitação ou especificação de 
um conteúdo normative preexistente.

Poder normativo



OBSERVAÇÃO

Poder Normativo da Administração:
Atos gerais e abstratos – situações repetidas.
▪ Ex: Instruções Normativas.

Poder normativo



- Conceito: É a ferramenta da Administração 
Pública para minudenciar o texto da lei. 
Prerrogatia de complementar a previsão 
legal buscando a sua fiel execução.

Poder regulamentar



- Previsão: Art. 84, IV e VI da CRFB/1988.

- Competência: Chefes do Executivo.

Poder regulamentar



- Regulamento executivo (Decreto 
executivo): Aquele que complementa a 
previsão legal, que busca a sua fiel 
execução. Essa é a regra no Brasil (art. 84, 
IV, da CRFP/1988). 

Espécies de regulamentos



- Regulamento autônomo (Decreto 
autônomo): Não depende de lei anterior, 
sendo o fundamento de validade a própria 
Constituição. Não é lei, mas exerce o papel 
de lei. FONTE PRIMÁRIA (art. 84, VI, da 
CRFP/1988). 

Espécies de regulamentos



Art. 84, VI, da CRFB/1988 (Emenda 
Constitucional 32/2001) – Duas hipóteses de 
Decreto Autônomo:

Espécies de regulamentos



A. Organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;

Espécies de regulamentos



B. Extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos.

Espécies de regulamentos



- Conceito: Ferramenta do Estado para 
condicionar, restringir, limitar, frenar o 
exercício das atividades particulares em 
busca do interesse público.

Poder de polícia



- Premissas: Limitar, fiscalizar e sancionar.

- Características: Externo e bem-estar social.

Poder de polícia



- Atributos: Discricionariedade, exigibilidade 
e autoexecutoriedade.

Poder de polícia



Importante

> O poder de polícia é indelegável para 
particulares e PJ de direito privado.
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