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1. NOS CAPÍTULOS ANTERIORES...

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

 Papel do Estado

 Administração  x Administrados

 Boa vontade e colaboração seriam suficientes
para que o Estado alcance os objetivos a ele
propostos?



3. CONCEITO DE PODER DA  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Os poderes da administração são prerrogativas que lhe são
conferidas para sua atuação em defesa do interesse coletivo.

4. CARACTERÍSTICAS

 Caráter Instrumental
 Poder-dever
 Irrenunciável
 Deve obedecer aos limites das regras de competência, sob 

pena de inconstitucionalidade.



3. Espécies de Poder

 Poder Vinculado

 Conceito
É aquele que o direito positivo confere à administração pública,
para prática de atos de sua competência, determinando os
elementos e os requisitos necessários à sua formalização.

▪ Nele não há juízo de valor

 Poder Discricionário
 Seria possível a lei prever em todos os casos o interesse público e,

consequentemente, determinar o proceder da Administração Pública
nessas circunstâncias?



3. Espécies de Poder

 Poder Discricionário

 Conceito

Aquele em que o agente público tem uma margem de
liberdade ditada pela lei para avaliar a decisão que mais
atende ao interesse público.

 Cabe o controle do Judiciário nos atos discricionários?

 Poder Hierárquico



3. Espécies de Poder

 Poder Hierárquico

 Conceito

Poder concedido à Administração para organizar sua
estrutura e fiscalizar a atuação de seus subordinados.

 O poder hierárquico, portanto, está ligado à
desconcentração de poder.

 Importância do Poder Hierárquico

▪ Servidores

▪ Administrados



3. Espécies de Poder

 Poder Hierárquico

 Prerrogativas decorrentes do poder hierárquico:

▪ Ordenar

▪ Fiscalizar

▪ Rever

▪ Delegar

▪ Avocar



3. Espécies de Poder

 Poder Disciplinar

 Conceito

É a faculdade de punir internamente as infrações
funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à
disciplina dos órgãos e serviços da administração.

 Ampla defesa e contraditório

 As infrações passíveis de penalização são
somente aquelas ligadas às atividades
desenvolvidas pelo agente.



3. Espécies de Poder

 Poder Disciplinar

 Motivações

 Poder Disciplinar é vinculado ou discricionário?

 Poder Regulamentar ou Normativo

 Conceito

Prerrogativa atribuída ao administrador para a
expedição de decretos e regulamentos com o
intuito de oferecer fiel execução à lei.



3. Espécies de Poder

 Poder Regulamentar ou Normativo

 Finalidade

 Quem o exerce?

 E quando o agente competente exorbita os
limites do poder regulamentar?

 Caberia ADIN?

 Diferença da lei e o regulamento



3. Espécies de Poder

 Poder Regulamentar ou Normativo

 Decretos Autônomos

▪ Exceção à regra

▪ Instituída pela EC 32/01

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VI -
dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração federal,
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;



3. Espécies de Poder

 Poder de Polícia

 Conceito

É a faculdade de que dispõe a administração pública para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuais, em benefício da coletividade, ou do
próprio Estado.

 Fundamento Legal: Art. 78,CTN

 Exemplos do Poder de Polícia



3. Espécies de Poder

 Poder de Polícia

 Características

▪ Atividade restritiva da propriedade ou da liberdade

▪ Discricionário

▪ Em regra cria obrigações de não fazer mas há
possibilidade de determinar obrigações de fazer

▪ Coercibilidade

▪ Autoexecutoriedade

▪ Obs: Inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF)



Quando a Administração Pública limita direitos ou
atividades de particulares sem qualquer vínculo com a
Administração, com base na lei, está atuando como
expressão de seu poder

a) hierárquico.
b) de polícia.
c) normativo.
d) regulamentar.
e) disciplinar.



A inspeção de segurança veicular consubstancia,
precipuamente, o exercício de poder:

a) vinculado
b) discricionário.
c) hierárquico.
d) subalterno.
e) regulamentar.



Submetem-se ao poder disciplinar da Administração:

a) servidores submetidos ao regime estatutário e servidores
ocupantes de emprego público.

b) funcionários públicos, exclusivamente.
c) particulares que atuam em setores considerados de interesse

público.
d) as entidades da Administração indireta, em face da tutela

exercida pelo ente instituidor.
e) os administrados, em face do poder da Administração de

limitar a atuação privada em prol do interesse coletivo.



No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e 
vinculado, é INCORRETO afirmar: 

a) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato
administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de
direito e pelas regras de boa administração.

b) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto
à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está
subordinada ao que a lei dispõe.

c) A atividade discricionária encontra plena justificativa na
impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que
a prática administrativa exige.

d) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de
ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de
se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo para realizá-
la.



Boa Noite!
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