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Revisão de Direito Administrativo 
 

PODERES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Há poderes que são inerentes à Administração. 

a) Disciplinar; 
b) Hierárquico; 
c) Normativo; 
d) Regulamentar. 
e) Vinculado 
f) Discricionário 
 

Trata-se de poder-dever, pois o seu uso de 

maneira ilícita encerra abuso do poder e a 

ilegalidade do ato praticado. 

 

PODER DISCIPLINAR - O poder disciplinar se 

refere ao dever de punição administrativa ante o 

cometimento de faltas funcionais ou violação de 

deveres funcionais. Decorre do poder 

hierárquico, do dever de obediência às normas 

e posturas internas da Administração. Só a 

autoridade administrativa é competente pode 

aplicar a penalidade. A punição depende de 

procedimento administrativo e a sanção deverá 

ser de acordo com a falta praticada. 

 

PODER HIERÁRQUICO - Caracteriza a 

organização estrutural da Administração 

Pública. Escalona seus órgãos e reparte suas 

funções. Através deste poder vincula-se as 

autoridades competentes. A hierarquia está 

ligada ao poder disciplinar. São funções do 

poder hierárquico: fiscalizar, ordenar, delegar, 

avocar e rever. 

 

Avocação: o órgão superior chama a si 

atribuição do inferior. 

Delegação: o órgão superior transfere 

atribuições ao subordinado.  

PODER NORMATIVO - É a possibilidade de 

regulamentação de toda e qualquer matéria 

ainda não regulamentada por lei. O Chefe do 

Poder Executivo edita normas complementares 

à lei de caráter geral para sua fiel execução. 

Não é válido quando há lacuna na lei (branco 

legal). Cabe ADIN por omissão. 

 

PODER REGULAMENTAR - O regulamento é a 

forma de aplicação à norma de característica 

geral – instrumental, material e processual. O 

poder regulamentar é privativo do Chefe do 

Executivo e se exterioriza por meio de decreto. 

 

PODER VINCULADO - A atividade está 

vinculada ao regramento legal. A lei impõe 

todas as exigências para a atuação, ordenando 

a competência, o motivo, o objeto. 

 

PODER DISCRICIONÁRIO - O Legislador 

contempla uma liberdade para o administrador. 

O poder discricionário é exercido sempre que a 

atividade administrativa resultar da opção, 

permitida pela lei, realizada pelo administrador. 

Não há discricionariedade absoluta, pois esta é 

sempre limitada pela lei. 

 

PODER DE POLÍCIA: É a atividade do Estado 

consistente em limitar o exercício dos direitos 

individuais em benefício do interesse público.    

O conceito legal no direito brasileiro está no art. 

78 do Código Tributário Nacional: “Considera-se 

poder de polícia atividade da administração 

pública que, limitando ou disciplinando direito, 

interesse ou liberdade, regula a prática de ato 

ou abstenção de fato, em razão de interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à 

ordem, aos costumes, à disciplina da produção 

e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou 

autorização do Poder Público, à tranqüilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos.”Assim, quando 

o Estado impõe limitação à liberdade ou à 

propriedade do administrado, sem que haja total 

despojamento destes direitos, o que acarretaria 

indenização, trata-se de poder de polícia. 

Não existe qualquer incompatibilidade entre os 

direitos individuais e os limites a eles opostos 

pelo poder de polícia do Estado. 

O fundamento do Poder de Polícia é o princípio 

da predominância do interesse público sobre o 

particular, que confere à Administração posição 

de supremacia sobre os administrados. Ex. a 

fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal 

em bares e restaurantes decorre do exercício do 

poder de polícia. 

ATRIBUTOS: a atuação administrativa é dotada 

de atributos que visam garantir certeza de sua 

execução e a prevalência do interesse público.  

1- Discricionariedade - a lei permite que o 

administrador determine o momento e as 

circunstâncias para o exercício da atividade. 

2 - Auto-executoriedade – o ato será 

executado diretamente pela Administração, não 

carecendo de provimento judicial para tornar-se 

apto. 

3 - Coercibilidade – ao particular a decisão 

sempre será obrigatória, cogente, admitindo o 

emprego de força para o seu cumprimento. 

 

LIMITES DO PODER DE POLÍCIA – São regras 

a serem observadas para não eliminar os 

direitos individuais. 

a) necessidade; 

b) proporcionalidade; 

c) adequação (eficácia). 

O particular poderá a qualquer tempo questionar 

a atuação da Administração Pública, via 

mandado de segurança, com pedido liminar, se 

desatendidos os princípios acima referenciados. 


