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PODERES ADMINISTRATIVOS 

 

1. CONCEITO: 

 

Antes da Constituição de 1988, os poderes administrativos sempre foram considerados privilégios. Ou seja, 

era um privilégio estatal de comando, em que a regra era ditada e cumprida pela outra parte. Era um poder 

de coerção, de império, em que o particular tinha que cumprir as regras. Existia um grande afastamento entre 

o particular e a Administração. 

 

Com a Constituição de 1988, nasce a necessidade de uma nova Administração Pública, que preza pela 

eficiência, que vai ter que pregar a gerência. Nasce a necessidade dessa interface com o particular. Isso faz 

com que os poderes mudem de conceito.  

 

Atualmente, os poderes administrativos são prerrogativas dadas pela lei à Administração Pública para 

executar atividades à sociedade. Uma prerrogativa que foi dada ao gestor municipal (legislar sobre interesse 

local) deu a ele o poder de normatizar assuntos que envolvem interesse local. Ou seja, é a prerrogativa que a 

lei dá ao Administrador para executar uma política pública, por exemplo. Prerrogativas atualmente também 

são chamadas de poderes.  

 

Lembre-se que decreto é sempre do Chefe do Executivo. Portaria é sempre do segundo escalão, ou seja, dos 

Ministérios, das Secretarias Estaduais ou das Secretarias Municipais. Os decretos são mais genéricos; as 

portarias são mais específicas. Isso tudo só existe porque existe uma prerrogativa dada pela lei.  

 

Dos poderes atualmente chamados de prerrogativas, não são de império e nem privilégios por si só, são só 

prerrogativas, são só características que a lei deu e dá aquele administrador que está representando a 

máquina pública.  

 

2. ESPÉCIES: 

 

Poder Discricionário e Poder Vinculado – poder vinculado é aquela prerrogativa que emana ao administrador 

de ser obrigado a só fazer algo de acordo com a regra completa prevista na lei, ou seja, todos os elementos 

do ato administrativo estão vinculados à lei. Assim, o poder vinculado é uma prerrogativa de imposição. Ele 

não tem nenhuma liberdade de escolha, mas somente a obrigação de cumprir. Diferentemente, o poder 

discricionário é uma prerrogativa que faculta ao Administrador expressar seus motivos e garantir outros 
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objetos que a lei assim permitir. Ou seja, a lei não prevê qual vai ser o motivo, a lei não prevê qual vai ser o 

objeto. Quais são os limites do poder discricionário? O direito individual, os direitos fundamentais e o interesse 

público são limites ao poder discricionário. Cargo em comissão de parente não era proibido pela lei. 

Atualmente, a súmula vinculante nº 13, que tem status e efeitos de norma, apesar de não ser norma, proíbe 

o nepotismo. Em síntese, o poder discricionário é a liberdade que a lei dá ao Administrador de executar suas 

atividades, dizendo quais são os motivos e objetos que vão ser ocupados naquele ato porque a lei não os 

previu.  

 

Poder de Polícia – é o poder que mais caí em concurso. Tecnicamente, é a prerrogativa da restrição individual 

em prol da coletividade. O cidadão vai sofrer uma restrição imposta pelo Administrador na forma da legislação. 

O art. 77 do CTN garante que o poder de polícia instituí uma taxa. Isso significa que o poder de polícia restringe 

o dinheiro, ou seja, o serviço só pode ser utilizado mediante pagamento da taxa. 

 

Art. 77, CTN – As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de 

suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

 

Nos dias atuais, o poder de polícia é muito estudado porque existe muito abuso de poder. O poder de polícia 

é indelegável, tendo em vista que poder não se delega, o que se delega é a competência. O poder de polícia 

é: 

 

DISCRICIONÁRIO – a atuação vai se dar da melhor maneira possível, quando achar oportuno e conveniente. 

AUTOEXECUTÓRIO – não necessita do Judiciário para execução da atividade. 

COERCITIVO – o poder de polícia independe de concordância.  

 

Não pode existir um poder de polícia de restrição com violência, com violação da dignidade da pessoa humana, 

com afronta aos direitos da coletividade. Isso porque as prerrogativas dadas pela lei são sempre a favor da 

coletividade. Logo, não pode ter abuso do poder de polícia.  

 

Poder Regulamentar – atualmente, só é visualizado através dos regulamentos. O poder regulamentar é a 

prerrogativa de expedir regulamentos. Regulamento é um ato administrativo que está explicando a lei. O art. 

84, VI, da CF garante a execução de decretos (é o regulamento executivo). Os demais atos são regulamentos 

normativos (ex: instrução normativa, resolução, portaria), ou seja, são mecanismos que vão explicar a lei 

através de normatização interna.  

 

OBS. 1: regulamentos normativos regulatórios (atos regulatórios normativos) são os atos das agências 

reguladoras que explicam a legislação. Elas não são simples regulamentos, pois além da função de explicar a 

lei, também tem a função de garantir uma atividade de garantias e restrições à concessionária.  

 

Poder Disciplinar – é a prerrogativa imposta pela lei que determina uma relação de subordinação na 

Administração Pública para apurar infrações e aplicar sanções. O Poder Público vai conseguir realizar o poder 
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disciplinar com a aplicação de regras de apuração de responsabilidade do servidor, ou seja, ele vai conseguir 

apurar a infração e aplicar sanções através de processos administrativos disciplinares. Os limites do poder 

disciplinar são o devido processo legal, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana.  

 

Poder Hierárquico – é a prerrogativa dada pela lei ao administrador para deliberar escalonamento de funções 

no âmbito interno da Administração. A relação de chefe e subordinado é um reflexo do poder hierárquico. A 

relação de hierarquia é necessária para que exista o poder disciplinar, pois somente com a autoridade superior 

que pode haver sanção. Poder hierárquico é sinônimo à hierarquia administrativa, mas não é sinônimo de 

princípio da hierarquia.  

 

OBS. 2: Princípio da hierarquia é o princípio específico das forças armadas e dos militares (corpo de bombeiros 

e polícia militar). Aqui é o contexto da hierarquia das forças, que não é o contexto da hierarquia interna da 

relação de chefia e subordinado acima descrito.  

 

É através do poder hierárquico que existe delegação de competência. A delegação de competência continua 

sendo a regra para garantia da eficiência. 

 

Dica final: poderes administrativos são sempre prerrogativas previstas em lei. 


