
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos, lembramos que todo o 

material deste curso se destina ao uso exclusivo de quem o adquirir no site do Trino 

Concursos, e sua aquisição não autoriza sua reprodução, conforme proteção conferida 

pelas legislações civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e penal (especialmente pelo 

art. 184 do Código Penal). 

 Sentimos a obrigação de esclarecer que, acaso haja a inobservância das 

disposições legais aplicáveis, o fornecimento das aulas será interrompido e nenhum 

valor pago será restituído, sem prejuízo de toda a responsabilização cabível. 

 Bons estudos! 
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Olá, meus amigos, vamos para nossa terceira aula do curso de Direito 

Administrativo. 

O tema poderes administrativos está muito ligado aos atos administrativos, 

afinal, a Administração Pública exerce seus poderes através dos atos e, sempre que edita 

um ato, está utilizando um ou mais de seus poderes. 

Dito isso, esteja ciente de que muito do que veremos hoje será aprofundado nas 

próximas duas aulas, justamente as que falam dos atos. Do mesmo modo, alguns tópicos 

desta aula serão essenciais para a devida compreensão de outros temas nas aulas de 

atos. 

Já ressaltamos um ponto desta intersecção entre esta aula e as próximas duas, 

embora parte dos manuais tratem do “poder discricionário” e do “poder vinculado” no 

capítulo dos poderes administrativos, entendemos que, por questões didáticas, é 

melhor aprofundar estes temas nas aulas de atos administrativos. Por isso, acerca de 

discricionariedade e vinculação, hoje veremos apenas o necessário para compreender 

os assuntos desta aula.  

INTRODUÇÃO 

CONCEITO DE PODERES ADMINISTRATIVOS 

Vamos começar com uma distinção de conceitos. No Direito Público, a expressão 

“poder” tem dois significados diferentes: 

a) poderes orgânicos (ou poder constituído, ou poder da República): são 

centros de imputação do Poder estatal, são independentes e estruturais, 

representando verdadeira parcela do poder estatal (Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário); e 

b) poder funcional (ou administrativo): são os instrumentos de trabalho com 

os quais órgãos e entidades administrativas desenvolvem as suas tarefas 

(poderes normativo, regulamentar, hierárquico, disciplinas e de polícia). 



 

 
 

Os poderes orgânicos são objeto de estudo do Direito Constitucional, no Direito 

Administrativo estudamos os poderes funcionais, este é o objeto desta aula. 

Como bem explica Rafael Carvalho Rezende Oliveira: “os poderes administrativos 

são prerrogativas instrumentais conferidas aos agentes públicos para que, no 

desempenho de suas atividades, alcancem o interesse público. Trata-se, em verdade, de 

poder-dever ou dever-poder, uma vez que o seu exercício é irrenunciável e se preordena 

ao atendimento da finalidade pública”. 

Regra geral, os poderes administrativos são concedidos por lei e 

instrumentalizam o administrador público para o atingimento do objetivo finalístico a 

que se presta o Estado: a satisfação dos interesses públicos. 

PODER-DEVER 

Como vimos acima, o Estado e seus agentes possuem os poderes administrativos 

para buscar a finalidade pública. Por outro lado, uma vez que tutelam interesses 

coletivos, impõe-se aos agentes públicos uma série de deveres, que correspondem, em 

certa medida, aos poderes. 

Assim, aproveitando o que aprendemos na aula passada, enquanto o princípio 

da supremacia do interesse público leva à ideia de poderes, o princípio da 

indisponibilidade nos conduz ao contexto dos deveres, formando o binômio poder-

dever. 

Nesse sentido, são bem elucidativas as palavras de Cyonil Borges e Adriel Sá: “se 

determinado servidor comete corrupção passiva ou abandona o cargo (ausência 

intencional por mais de 30 dias consecutivos), tem a Administração a prerrogativa de 

apurar a infração e de aplicar a punição (poder disciplinar). Certo? Será a apuração da 

infração, de fato, uma prerrogativa? Pode o administrador escolher entre punir ou não 

punir o servidor? Claro que não! O poder disciplinar é nitidamente um dever-poder de 

agir”. 



 

 
 

Portanto, em diversas situações, não há para a autoridade administrativa o 

poder de exercer ou não as “faculdades” que a lei lhe conferiu. Se há a possibilidade de 

agir, deve-se entender como um dever administrativo. São os poderes-deveres da 

Administração Pública. 

No mais, você deve ter em mente que o poder-dever de agir não pode ser 

renunciado, pois não são privilégios, são, na verdade, prerrogativas funcionais. Por 

consequência, quem detém poder administrativo deve exercitá-lo, sob pena de a 

omissão acarretar a responsabilidade do Estado e, eventualmente, do agente público 

omisso. 

Isso ocorre porque não pode o interesse público ficar a mercê das vontades e 

interesses pessoais dos agentes, o exercício da função pública é verdadeiro encargo 

público. Por protegerem interesses de todos, os agentes públicos encarregam-se de 

variados deveres, por exemplo: o de prestar contas; o de lealdade, o de eficiência e o 

de probidade. 

ABUSO DE PODER 

Para vencermos essas noções introdutórias sobre os poderes administrativos, 

ainda é importante conhecermos a clássica definição de abuso de poder e suas duas 

espécies: excesso de poder e desvio de poder. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: “ocorre quando a autoridade, embora 

competente para agir, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das 

finalidades administrativas”. 

Assim, o abuso de poder é uma conduta praticada pelo agente 

público em desconformidade com a lei e pode se apresentar sob duas formas 

diferentes: 

a) Excesso de poder: ocorre quando o agente público ultrapassa os limites da 

competência que lhe foi outorgada pela lei; 



 

 
 

b) Desvio de poder ou desvio de finalidade: ocorre quando o agente exerce 

a competência nos estritos limites legais, mas para atingir finalidade 

diferente daquela prevista em lei. 

Assim, no excesso de poder, o agente público atua além dos limites legais de sua 

competência ou sem sequer possuir competência legal. O ato praticado com excesso 

de poder é eivado de ilegalidade, pois contém vício em um de seus requisitos essenciais: 

a competência (veremos cada um dos elementos – ou requisitos – dos atos 

administrativos na próxima aula). 

Por vezes um exemplo ajuda a esclarecer: imagine que seja aberto processo 

administrativo disciplinar em face de determinado servidor. Após o trâmite do 

procedimento, a comissão disciplinar aplica de penalidade de advertência. 

Nesse caso, teríamos um exemplo de excesso de poder, pois, a comissão 

disciplinar não aplica penalidade, apenas o “chefe da repartição e outras autoridades na 

forma dos respectivos regimentos ou regulamentos” detêm tal competência, conforme 

preceitua o art. 141, III, da Lei 8.112/90: 

“Art. 141.  As penalidades disciplinares serão 

aplicadas: 

I - pelo Presidente da República, pelos Presidentes das 

Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e 

pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de 

demissão e cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo 

Poder, órgão, ou entidade; 

II - pelas autoridades administrativas de hierarquia 

imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso 

anterior     quando se tratar de suspensão superior a 30 

(trinta) dias; 

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na 



 

 
 

forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, 

nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 

(trinta) dias; 

IV - pela autoridade que houver feito a nomeação, 

quando se tratar de destituição de cargo em comissão.” 

 

Por outro lado, no desvio de poder ou finalidade, a autoridade atua dentro dos 

limites da sua competência, mas o ato não alcança o interesse público inicialmente 

desejado pela lei. Trata-se de ato manifestamente contrário à lei, mas que tem a 

“aparência” de ato legal, pois geralmente o vício não é notório, não é evidente. 

O art. 2º, parágrafo único, alínea “e”, da Lei 4717/65 apresenta o conceito legal 

de desvio de finalidade (só uma observação: embora eu tenha negritado os trechos mais 

importantes para o tema que estamos tratando, a leitura da legislação nunca faz mal, 

então aproveite a oportunidade para ler, na integra, todo o art. 2º, até porque ele 

apresenta diversos conceitos relevantes para o Direito Administrativo): 

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das 

entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos 

de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de 

nulidade observar-se-ão as seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não 

se incluir nas atribuições legais do agente que o 

praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na 



 

 
 

observância incompleta ou irregular de formalidades 

indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do 

ato importa em violação de lei, regulamento ou outro 

ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a 

matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o 

ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, 

explícita ou implicitamente, na regra de competência.” 

 

Assim, em vez de o ato administrativo ser editado para satisfazer o interesse 

coletivo, restringe-se a satisfazer o interesse particular do agente público ou de 

terceiros. 

Vamos a mais um exemplo (esse é um clássico): imagine que uma determinada 

autoridade administrativa, incomodado com a falta de urbanidade de determinado 

servidor, decida removê-lo “ex officio” da cidade de Curitiba/PR para a cidade de 

Cruzeiro do Sul/AC com a finalidade de puni-lo. 

Nesse caso, temos um exemplo de desvio de finalidade, pois, embora a falta de 

urbanidade seja uma falta funcional, a remoção não é uma espécie de penalidade que 

pode ser aplicada a servidor faltoso, mas, sim, um instrumento jurídico para que a 

Administração readéque seu quadro de servidores e supra a carência de servidores em 

determinadas localidades. 

Portanto, como a remoção foi utilizada com finalidade diverso (punição) 

daquela para a qual foi criada (suprir a carência de servidores), deverá ser 

anulada pela própria Administração (autotutela, lembra da aula passada?) ou pelo Poder 

Judiciário (sindicabilidade) por caracterizar desvio de finalidade. 



 

 
 

Pois bem, quantos aos poderes em si, a doutrina moderna costuma apontar 

quatro espécies de poderes a serem exercidos pela Administração: o Poder Normativo 

ou Regulamentar, o Poder Hierárquico, o Poder Disciplinar e o Poder de Polícia. Vejamos 

cada um deles. 

PODER NORMATIVO OU REGULAMENTAR  

CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

A CF/88 estabelece a separação de poderes, conferindo ao Poder Legislativo a 

função típica de criar normas jurídicas primárias, mas a Administração Pública, também 

por determinação constitucional, possui competência atípica normativa, o que significa 

que a Administração também poderá editar normas, desde que não venha a usurpar a 

competência do Poder Legislativo. 

Assim, por poder normativo ou regulamentar podemos entender a prerrogativa 

que a Administração detém para editar atos administrativos gerais para fiel execução 

das leis. 

Nesse contexto, exigindo o conhecimento acerca do conceito de poder 

regulamentar, na prova de Juiz do TJ/AM, realizado em 2016 pelo CEBRASPE (CESPE), 

foi considerada correta a afirmativa no sentido de que “Poder regulamentar é a 

prerrogativa concedida à administração pública de editar atos gerais para 

complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação”. 

O poder normativo da Administração Pública pode ser exercido por meio da 

delegação legislativa ou do próprio poder regulamentar. Enquanto a delegação 

legislativa possibilita a prática de ato normativo primário, com força de lei (medidas 

provisórias e leis delegadas), o poder regulamentar é uma atividade administrativa de 

cunho normativo secundário. 

Muita atenção para não confundir, há dois modos pelos quais o Poder Executivo 

exerce funções normativas:  



 

 
 

• 1º) delegação legislativa: nos casos expressamente indicados pelo próprio 

texto constitucional (medidas provisórias e leis delegadas), o Poder 

executivo emite normas primárias no ordenamento jurídico; 

• 2º) poder normativo ou regulamentar: exercido com fundamento em 

norma legal, não decorre da delegação propriamente dita operada pelo 

legislador, mas, ao contrário, é inerente à função administrativa e pode 

ser exercido dentro dos limites fixados em lei, criando, assim, normas 

secundárias. 

As normas primárias são aquelas impostas pela lei, enquanto as normas 

secundárias são os requisitos que devem ser observados pelos administrados para que 

se faça jus a determinado direito estabelecido em lei. Assim, os atos administrativos 

regulamentares – por serem secundários – só podem ser expedidos “secundum legem” 

(de acordo com a lei), não se admitindo exercício do poder regulamentar “ultra legem” 

(além do que está estabelecido na lei) ou “contra legem” (contrária à lei). 

Daí decorre o caráter secundário e a impossibilidade de que os atos 

administrativos regulamentares inovem o ordenamento jurídico, criando direitos ou 

obrigações. Sempre lembrando que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei". 

De acordo com o STJ, a validade das instruções normativas (atos normativos 

secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos 

normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, 

etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa 

irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de 

inconstitucionalidade (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010). 

Vale lembrar, ainda, que o decreto regulamentar encontra amparo no inciso IV, 

artigo 84, da CF/88, que dispõe ser da competência do Presidente da República 

“sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 



 

 
 

regulamentos para sua fiel execução”. 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: 

(...) 

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 

execução;” 

 

Desse modo, a edição de decretos e regulamentos para fiel execução das leis é 

de competência privativa do chefe do Executivo. Contudo, isso não impede o exercício 

da função normativa por outros órgãos ou até mesmo pelos entes administrativas 

(edição de resoluções, portarias, regimentos etc.). 

Do ponto de vista doutrinário, Celso Antônio Bandeira de Melo apresenta quatro 

funções essenciais para a norma regulamentar, é bom conhecê-las: 

• 1º) dispor sobre o procedimento de operação da Administração nas 

relações que decorrerão com os administrados quando da execução da lei; 

• 2º) limitar a discricionariedade administrativa; 

• 3º) caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei 

mediante conceitos vagos; e 

• 4º) decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, 

mediante discriminação integral do que neles se contém. 

No mais, é válido destacar que nem todas as leis necessitam ser regulamentas 

para que sejam executadas, mas somente as leis administrativas. As leis penais, civis, 

trabalhistas, processuais, entre outras, são autoexecutáveis, independentemente de 

regulamentação posterior. 

DECRETO X REGULAMENTO 

Outra distinção importante é aquela entre decreto e regulamento. 



 

 
 

Nas sintéticas palavras de Geraldo Ataliba, “decreto é a forma, o continente; 

regulamento, a matéria, o conteúdo”. Em outras palavras, pode-se dizer que o 

Regulamento é expedido por meio de um Decreto.  

Assim, regulamento é o ato normativo emanado do poder regulamentar, 

ostentando um caráter derivado, com fundamento de validade na lei (atos normativos 

primários por excelência). Na realidade, trata-se do conteúdo do ato. Se emitido pelo 

chefe do Executivo, ele terá aplicação a toda administração subordinada. 

Decreto, por sua vez, é a forma de que se revestem os atos praticados pelo chefe 

do poder executivo. O seu conteúdo pode variar, podendo ser um regulamento 

(Decreto-regulamentar), ou não possuir conteúdo regulamentar (Decreto–não 

regulamentar), quando, por exemplo, se dá nome a um prédio público. 

O exercício do poder regulamentar via decreto é privativo do chefe do poder 

executivo. O poder regulamentar é de sua exclusividade, segundo a maioria da 

doutrina. 

Há atos normativos que, editados por outras autoridades administrativas, 

podem caracterizar-se como inseridos no poder normativo da administração, exemplo 

das instruções normativas, resoluções, portarias, etc. Contudo, a regulamentação direta 

da lei é de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Daí se extrai a seguinte 

classificação: 

• Atos de regulamentação de 1º grau - seriam os decretos regulamentares. 

• Atos de regulamentação de 2º grau - serviriam para explicitar o teor dos 

primeiros, como as instruções expedidas pelos Ministros de Estado, ou 

Secretários estaduais e municipais. 

Decreto regulamentar, decreto autorizado e decreto 
autônomo 
 

Aprofundamento mais o tema, podemos afirmar que hoje, no Brasil, são 



 

 
 

admitidos três tipos de decretos:  

a) Decreto de execução ou regulamentar: complementa matéria constante 

em lei, sem alterá-la. Busca-se a uniformização de procedimentos nela 

estabelecidos. O regulamento pode também complementar os conceitos 

que estejam vagos na lei, jamais criando uma obrigação ou situação jurídica 

nova. 

b) Decreto autorizado ou delegado: regulamenta a lei em face de sua 

determinação expressa. A lei estabelece os limites e os contornos da 

matéria a ser regulamentada, mas transfere para o Poder Executivo a 

fixação de normas técnicas para a sua execução. José dos Santos Carvalho 

Filho apresenta o seguinte exemplo: "se a lei concede algum benefício 

mediante a comprovação de determinado fato jurídico, pode o ato 

regulamentar indicar quais documentos o interessado estará 

obrigado a apresentar". 

c) Decreto autônomo: independe da existência de uma lei. Encontra 

fundamento de validade na própria Constituição, podendo criar uma 

situação jurídica nova. 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/MG, realizado em 2017, a Banca 

considerou correta a seguinte afirmativa: “O decreto regulamentar não cria, altera ou 

constitui direitos, apenas viabiliza na perspectiva operacional a adequada interpretação 

e aplicação da lei, ao passo que o decreto autônomo é espécie normativa primária, 

preexistente à lei”. 

A doutrina majoritária nem sempre admitiu o cabimento do Decreto autônomo 

no Brasil. Hely Lopes Meirelles, minoritariamente, entendia possível o decreto 

autônomo em qualquer circunstância. Repousa sua conclusão na teoria dos poderes 

implícitos. A Administração pode suprir as omissões do Legislativo, com fundamento 

direto na CRFB, para concretização dos seus deveres constitucionais.  

Por outro lado, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Diógenes Gasparini e o STF 

entendem que a CF/88, originalmente, não dava espaço para a possibilidade de 



 

 
 

regulamentos autônomos. Em seu art. 84, VI, previa a competência do chefe do 

Executivo para “dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, 

na forma da lei”. 

O art. 25 do ADCT, por sua vez, determinou a revogação, a partir de 180 dias da 

promulgação da CF/88, dos dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do 

Poder Executivo competência assinalada pela CF ao Congresso Nacional. Contudo, a EC 

nº 32/2001 alterou a redação do art. 84, VI, atribuindo ao Presidente da República 

competência para dispor, mediante decreto, sobre:  

“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;” 

 

Nesses casos, a doutrina majoritária e o Pretório Excelso vêm admitindo a 

existência de regulamento autônomo no ordenamento brasileiro, embora a regra 

continue sendo o regulamento executivo. Note-se que, em qualquer hipótese, o Chefe 

do Executivo não pode criar ou extinguir órgãos e nem as suas medidas podem 

determinar aumento de custos. 

Há, aqui, um aprofundamento doutrinário que merece destaque. Para Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, somente a hipótese da alínea “b” configura regulamento 

autônomo, pois a alínea “a” revelaria um mero ato de efeitos concretos decorrente do 

poder hierárquico. Ela afirma que a hipótese constitucional de regulamento autônomo 

não fere o Estado de Direito, pois diz respeito a questões administrativas internas, não 

estabelecendo normas voltadas para os cidadãos em geral (essas normas, sim, não 



 

 
 

podem ser objeto de regulamento autônomo, pois os particulares somente podem ser 

obrigados ou proibidos de fazer algo em virtude de lei). 

Desse modo, a hipótese descrita na alínea "a" não descreve o exercício do poder 

normativo com caráter autônomo, mas o exercício do poder normativo em decorrência 

do seu poder hierárquico, isso porque, não havendo aumento de despesa, nem criação 

ou extinção de órgão público, o Chefe do Executivo estará organizando o funcionamento 

da estrutura administrativa, exercendo assim o seu poder hierárquico. 

Para fechar o assunto, vale ressaltar que a jurisprudência reconhece os decretos 

autônomos do art. 84, VI, CF/88, mas tão somente estes, outros decretos autônomos 

seriam inconstitucionais.  

Nesse sentido, o STJ possui entendimento de que o ordenamento jurídico 

nacional não permite a edição de decretos autônomos, salvo nos casos do inciso VI do 

art. 84 da Constituição Federal/88 (AgRg no RMS 27.679/RS, STJ – Segunda Turma, Rel. 

Min. Humberto Martins, julgamento 13.10.2009, DJe 21.10.2009). 

No mesmo sentido, o STF entende ser inconstitucional a lei que autorize o Chefe 

do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de cargos públicos 

remunerados, bem como os decretos que lhe deem execução (ADI 3.232/TO, STF – 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento 14.08.2008, DJe 02.10.2008). 

Além do já citado art. 84, VI, há mais duas alterações constitucionais que parte 

da doutrina (Rafael Carvalho Rezende Oliveira, por exemplo) reconhecem como 

decretos autônomos, vejamos: 

a) art. 103-B, § 4.º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004: o Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) possui poder normativo, consubstanciado na prerrogativa 

de “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou 

recomendar providências” (o STF, por ocasião do julgamento da ADC 12, 

considerou constitucional a Resolução 7/2005 do CNJ, editada com 

fundamento direto na Constituição); 



 

 
 

b) art. 130-A, § 2.º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004: o Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP), no exercício de seus poderes normativos, 

assim como o CNJ, pode “expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências”. 

Reserva da administração  
 

Elevado ao posto de princípio constitucional, em julgamento do Supremo, a 

expressão “reserva da administração” merece a sua atenção. 

Com efeito, a organização e o funcionamento da Administração se configuram 

perfeitamente na chamada "reserva de administração", que seriam os espaços de 

atuação que o legislador constituinte outorgou para regulamentação pela 

Administração Pública, nos quais é vedada a intromissão do Poder legislativo, sob pena 

de inconstitucionalidade. 

A reserva de administração pode ser dividida em duas categorias: 

a) reserva geral de administração: fundamenta-se no princípio da separação 

de poderes e significa que a atuação de cada órgão estatal não pode invadir 

ou cercear o “núcleo essencial” da competência dos outros órgãos, 

cabendo exclusivamente à Administração executar as leis, especialmente 

no exercício da discricionariedade administrativa; e 

b) reserva específica de administração: quando a Constituição destaca 

determinadas matérias, submetendo-as à competência exclusiva do Poder 

Executivo. 

Sobre o tema, o STF já decidiu que o princípio constitucional da reserva de 

administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias 

sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. Desse modo, não 

cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação 

de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido 

editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições 



 

 
 

institucionais (RE 427.574 ED, rel. min. Celso de Mello, j. 13-12-2011, 2ª T, DJE de 13-

2-2012).  

Portanto, o STF entende que as matérias que o legislador constituinte outorgou 

para que a Administração Pública as regulasse, por meio de Decreto não podem ser 

modificados por lei de iniciativa do Poder Legislativo, em respeito ao princípio 

constitucional da Separação de Poderes. Essas matérias, segundo ensina Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro estariam albergadas pela "reserva de regulamento". 

DIFERENÇA ENTRE REGULAMENTAÇÃO E 

REGULAÇÃO 

Conforme Rafael Oliveira, o poder regulamentar não se confunde com o poder 

regulatório. De um lado, o poder regulamentar possui as seguintes características: 

a) competência privativa do chefe do Executivo (art. 84, IV, da CRFB); 

b) envolve a edição de normas gerais para fiel cumprimento da lei; 

c) conteúdo político. 

Por outro lado, o poder regulatório apresenta as seguintes características: 

a) competência atribuída às entidades administrativas, com destaque para as 

agências reguladoras (art. 174 da CRFB); 

b) engloba o exercício de atividades normativas, executivas e judicantes; 

Não se preocupe que o assunto da regulação será profundamente analisarmos 

quando tratarmos da agência reguladoras. Por agora, saiba que a regulação é 

competência das entidades administrativas (principalmente as agências reguladoras); 

é exercício de atividades normativas, executivas e judicantes; apresenta conteúdo 

técnico; e Função normativa, fiscalizadora, sancionatória e julgadora (solução de 

conflitos). 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1730006


 

 
 

DISTINÇÃO ENTRE REGULAMENTOS JURÍDICOS E 

REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro nos apresenta a distinção entre regulamentos 

jurídicos ou normativos e regulamentos administrativos ou de organização. 

Para a citada doutrinadora, os regulamentos jurídicos fixam diretrizes sobre 

relações de supremacia geral, quer dizer, que ligam todos os particulares ao Estado (por 

exemplo, o uso do poder de polícia), voltando-se para fora da Administração Pública 

(poder extroverso). 

Já os regulamentos administrativos ou de organização carregam normas sobre 

a organização administrativa ou sobre as relações entre os particulares que estejam em 

situação de submissão especial ao Estado, decorrente de um título jurídico especial (por 

exemplo, a relação jurídica com os servidores públicos). 

Como apontam muito bem Cyonil Borges e Adriel Sá: “nos casos de 

regulamentos jurídicos, em que o poder regulamentar é menor, há menos 

discricionariedade. A lógica é bem simples. Os particulares só podem ser obrigados a 

fazer ou deixar de fazer o que está na lei, e, bem por isso, o regulamento tem pequena 

margem de discricionariedade. Por sua vez, nos casos de regulamentos administrativos 

ou de organização, a discricionariedade administrativa no estabelecimento de normas 

é maior porque a situação de sujeição do cidadão é especial, presa a um título jurídico 

emitido pela própria Administração, podendo, por isso, ser baixados com maior 

liberdade”. 

PODER HIERÁRQUICO 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “hierarquia é o escalonamento em 

plano vertical dos órgãos e agentes da Administração que tem como objetivo a 

organização da função administrativa. E não poderia ser de outro modo. Tantas são as 

atividades a cargo da Administração Pública que não se poderia conceber sua normal 

realização sem a organização, em escalas, dos agentes e dos órgãos públicos. Em razão 



 

 
 

desse escalonamento firma-se uma relação jurídica entre os agentes, que se denomina 

de relação hierárquica”. 

Assim, a hierarquia é uma relação de subordinação administrativa entre os 

agentes públicos. Tal relação pressupõe a distribuição e o escalonamento vertical de 

funções na organização administrativa. 

Vale mencionar que a hierarquia é uma característica encontrada 

exclusivamente no exercício da função administrativa, inexistindo, portanto, hierarquia 

nas funções típicas jurisdicionais e legislativas. No âmbito do Poder Judiciário e do 

Poder Legislativo, a hierarquia existe apenas concernente às suas funções atípicas 

administrativas. 

Preste muita atenção com esta última afirmativa. Pois, apesar de os agentes 

políticos (juízes, membros do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e 

parlamentares) gozarem de independência funcional nos exercícios de suas funções 

típicas, estão submetidos à hierarquia funcional no exercício das atividades 

administrativas. 

No mais, o poder hierárquico é exercido de forma contínua e permanente 

dentro de uma mesma pessoa política ou administrativa organizada 

verticalmente. Assim, todas as relações de hierarquia são, na verdade, fruto da 

desconcentração. 

PRERROGATIVAS E DEVERES DECORRENTES DA 

HIERARQUIA 

Do poder hierárquico decorre, para o superior, as prerrogativas de dar ordens, 

para organizar as atividades, fiscalizar o cumprimento dos deveres de seus 

subordinados, bem como, rever suas condutas; delegar atribuições e avocá-las, quando 

necessário. 

Segundo Rafael Carvalho Rezende Oliveira, os poderes decorrentes da hierarquia 



 

 
 

podem ser assim esquematizados: 

a) ordens: expedição de ordens, nos estritos termos da lei, que devem ser 

cumpridas pelos subordinados, salvo as ordens manifestamente ilegais; 

b) controle ou fiscalização: verificação do cumprimento por parte dos 

subordinados das ordens administrativas e das normas vigentes; 

c) alteração de competências: nos limites permitidos pela legislação, a 

autoridade superior pode alterar competências, notadamente por meio da 

delegação e da avocação; 

d) revisional: possibilidade de rever os atos praticados pelos subordinados 

para anulá-los, quando ilegais, ou revogá-los por conveniência e 

oportunidade, nos termos da respectiva legislação; 

e) resolução de conflitos de atribuições: prerrogativa de resolver, na esfera 

administrativa, conflitos positivos ou negativos de atribuições dos órgãos 

e agentes subordinados; e 

f) disciplinar: apurada eventual irregularidade na atuação funcional do 

subordinado, a autoridade superior, após o devido processo legal, 

garantindo a ampla defesa e o contraditório, deverá aplicar as sanções 

disciplinares tipificadas na legislação. 

Vale ressaltar que a prerrogativa de um superior hierárquico dar ordens, 

fiscalizar seu cumprimento e rever a atuação de seus subordinados não depende de 

expressa previsão legal, mas decorre naturalmente da estrutura verticalizada da 

Administração. 

Já para os subordinados, decorre o dever de obediência ao superior hierárquico, 

só podendo furtar-se ao cumprimento de ordens manifestamente ilegais que, caso 

ocorram, geram para o subordinado o dever de representar contra a ilegalidade 

cometida pelo superior. O descumprimento das ordens, salvo quando manifestamente 

ilegais, sujeito o agente público subordinado à falta disciplinar e, também, em crime 

funcional previsto no art. 319, do Código Penal. 

Aproveitando que estamos falando da hierarquia na Administração Pública, já é 



 

 
 

interessante darmos uma primeira olhada nos sempre cobrados temas da delegação e 

da avocação de competência. 

DELEGAÇÃO E AVOCAÇÃO 

De modo bem sintético: delegar significa transferir parcela de competência da 

autoridade competente para outra, subordinada hierárquica ou não; enquanto avocar 

significa o chamamento de parcela da competência do subordinado pelo superior 

hierárquico. 

A avocação e delegação de competência tem regulamentação nos arts. 11 e 

seguintes da Lei nº 9.784/99, vejamos as definições que Matheus Carvalho apresenta 

para cada um dos institutos: 

• Avocação: desde que as atribuições não sejam de competência exclusiva 

do órgão subordinado, o chefe poderá chamar para si, de forma 

temporária, a competência que deveria inicialmente ser exercida pelo 

agente subalterno. Saliente-se, dessa forma, que a avocação é a tomada 

temporária de competência legalmente atribuída a um agente 

subordinado, por outro agente de hierarquia superior. 

• Delegação: é a extensão de atribuições de um órgão a outro de mesma 

hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não sejam exclusivas. A 

delegação também é exercida de forma temporária. Nesse sentido, é 

importante salientar que a delegação não configura uma transferência, 

mas sim uma extensão ou ampliação de competência, ou seja, o agente 

delegante não perde a competência delegada. Essa regra de manutenção 

da competência é denominada “cláusula de reserva”, estando implícita 

nos atos administrativos de delegação. 

Deixemos claro que o ato de delegação deve ser expresso em relação à 

competência delegada e no que range a indicação do agente que se tornará competente 

com a delegação. Não se pode admitir ato genérico de delegação, sob pena criarmos 

graves situações de insegurança jurídica. 



 

 
 

Outro aspecto interessante (e bem cobrado em provas de concursos) é o que 

consta no texto da Lei 9.784/99, mais precisamente em seu art. 12, ao afirmar que: 

“Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular 

poderão, se não houver impedimento legal, delegar 

parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, 

ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente 

subordinados, quando for conveniente, em razão de 

circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 

jurídica ou territorial. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-

se à delegação de competência dos órgãos colegiados 

aos respectivos presidentes.” 

 

Ou seja, a lei deixou claro que a delegação pode ser realizada entre órgãos ou 

agentes públicos que estejam no mesmo nível hierárquico, quando for conveniente 

para o interesse público, mas não pode alcançar qualquer tipo de ato. 

No mais, o doutrinador Lucas Rocha Furtado defende a impossibilidade de 

desempenho das funções delegadas, pelo delegante, enquanto perdurar válida a 

delegação, ou seja, uma vez realizada a delegação, a autoridade delegante “perderia” o 

poder de desempenhar aquelas funções. Nesse caso, defende o autor a admissibilidade 

de declaração de nulidade do ato praticado pela autoridade delegante, enquanto não 

houver revogação da delegação. 

Contudo, José dos Santos Carvalho Filho entende que a delegação não retira da 

autoridade delegante a competência para desempenhar a atribuição delegada. Na visão 

do autor, haveria uma cumulação de competência. 

De todo, independentemente da divergência doutrinária, devemos estar atentos 

que o art. 13, da Lei 9.784/99 apresenta um rol de atividades indelegáveis: 

“Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 



 

 
 

I - a edição de atos de caráter normativo; 

II - a decisão de recursos administrativos; 

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou 

autoridade.” 

 

No concurso do MPE/PR, em 2017, a Banca considerou correta a seguinte 

assertiva: Segundo a Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), não pode ser 

objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, as decisões de recurso 

administrativo e os atos de competência exclusiva. 

Seguindo, vemos o art. 14, segundo o qual, o ato de delegação especificará as 

matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os 

objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo ainda conter ressalva de exercício, 

pelo delegante, da atribuição delegada. 

“Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão 

ser publicados no meio oficial. 

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e 

poderes transferidos, os limites da atuação do 

delegado, a duração e os objetivos da delegação e o 

recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício 

da atribuição delegada. 

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo 

pela autoridade delegante. 

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem 

mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-

se-ão editadas pelo delegado.” 

 

Acerca da responsabilidade pela prática do ato administrativo decorrente de 

delegação, a Súmula nº 510 do STF, em consonância com o disposto no art. 14, §3º, da 



 

 
 

Lei nº 9.784/99, estabelece que a autoridade coatora é o agente que praticou o ato, 

ainda que o tenha feito por delegação: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de 

competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 

Por fim, ainda devemos conhecer a redação do art. 15, que trata da avocação: 

“Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por 

motivos relevantes devidamente justificados, a 

avocação temporária de competência atribuída a órgão 

hierarquicamente inferior.” 

 

Portanto, avocação só ocorrerá desde que as atribuições não sejam de 

competência exclusiva do órgão subordinado e sempre de forma temporária, devendo 

haver a justificação dos motivos que levaram a tal ato. 

PODER DISCIPLINAR 

Desde logo, já perceba que, o que marca o início do exercício do poder disciplinar 

é justamente o fim do hierárquico. É que a abertura de processo administrativo para 

apurar a responsabilidade pela prática de uma irregularidade administrativa, ao 

mesmo tempo que abre as portas para o poder disciplinar, encerra as atividades do 

poder hierárquico. 

Caso um superior hierárquico, fiscalizando o cumprimento de uma ordem, 

verifica o cometimento de uma falta administrativa, estará exercendo o seu poder 

hierárquico. Contudo, quando determina a abertura de processo administrativo para 

apurar a responsabilidade pela desobediência ao seu comando, exercerá o seu poder 

disciplinar. 

CONCEITO 

Por poder disciplinar se entende a prerrogativa outorgada à Administração 

Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais 



 

 
 

pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Assim, fica claro que o poder disciplinar 

atua apenas no âmbito interno da Administração, somente os servidores públicos e 

pessoas vinculadas à Administração Pública, como as contratadas, submetem-se ao 

poder disciplinar. 

De forma esquematizada e nos termos de Rafael Oliveira, temos que o poder 

disciplinar relaciona-se com as relações jurídicas especiais administrativas, englobando 

duas situações: 

a) relações funcionais travadas com agentes públicos, independentemente 

da natureza do respectivo vínculo jurídico – legal ou negocial (ex.: 

demissão do servidor público); e 

b) particulares inseridos em relações jurídicas especiais com a 

Administração, mas que não são considerados agentes públicos (ex.: 

aplicação de multa contratual à empresa contratada pela Administração, 

sanções aplicadas aos alunos de escola pública e aos usuários de biblioteca 

pública etc.). 

O conceito foi explorado na prova objetiva do concurso de Promotor de Justiça do 

MPE/MG, em 2018, e a Banca considerou correta assertiva no sentido de que “o poder 

disciplinar consiste no poder-dever de que dispõe a Administração Pública de punir 

administrativamente o servidor pelas infrações funcionais que cometer, bem como os 

particulares que estejam sujeitos à disciplina da Administração Pública”. 

Pelo que já vimos, a sanção aplicada pelo poder disciplinar decorre de um vínculo 

especial entre a administração pública e o indivíduo que está sendo penalizado. Assim, 

o poder disciplinar consiste em um sistema punitivo interno e, por isso, não se pode 

confundir com o sistema punitivo exercido pela justiça penal, muito menos com o 

exercício do poder de polícia. 

Com efeito, diferentemente do poder de polícia (o veremos em detalhes no 

próximo capítulo desta mesma aula), exercido no âmbito de relações jurídicas genéricas 

entre Estado e o particular, o poder disciplinar refere-se às relações jurídicas especiais, 



 

 
 

decorrentes de vínculos jurídicos específicos existentes entre o Estado e o particular. 

Como exemplo, vejamos o caso de um cidadão que ultrapassa sinal vermelho no 

trânsito e é flagrado pelo sistema de vigilância que o multa. Nessa situação, a multa 

aplicada não guarda relação com o poder disciplinar, pois, não há qualquer vínculo 

especial entre a Administração e o particular infrator. Esta multa decorre simplesmente 

do poder geral extroverso da Administração e é um poder-dever decorrente do exercício 

do poder de polícia. 

Outra é a situação caso o agente de trânsito deixe de aplicar a multa a um 

particular que ultrapassou sinal vermelho. Neste caso, o agente de trânsito (agente 

público e, portanto, detentor de uma relação especial com o Estado) cometeu falta 

funcional e deverá ter, contra si, aberta sindicância na corregedoria do órgão em que 

trabalha. Aqui sim, temos um exemplo de exercício do poder disciplinar. 

DISCRICIONARIEDADE DO PODER DISCIPLINAR 

Há uma tradicional afirmação doutrinária de que o poder disciplinar é 

discricionário, isso ocorre por causa da menor rigidez da legislação administrativa, 

quando comparada à legislação penal, que confere certa liberdade (regrada, é verdade), 

para que a autoridade administrativa determine a adequação da conduta ao descrito na 

Lei e escolha, motivadamente, a sanção que deve ser aplicada ao agente. 

De fato, enquanto a tipicidade penal é cerrada (muito rígida, os fatos devem 

estar perfeitamente encaixados na previsão legal), a tipicidade administrativa é aberta 

(contando, muitas vezes, com conceitos indeterminados). Assim, as leis administrativas 

apenas estabelecem, de forma geralmente genérica, os deveres que deverão ser 

respeitados pelos agentes e as sanções que deverão ser aplicadas, com razoabilidade, 

pela autoridade competente. 

Assim, para o entendimento majoritário da doutrina, os atos decorrentes do 

poder disciplinar são praticados, em regra, no exercício de competência discricionária. 

Contudo, essa afirmativa deve ser vista com muitas ressalvas. 



 

 
 

Na verdade, o poder disciplinar é um poder-dever, que obriga a autoridade 

pública a sancionar o infrator, caso a pena a ser aplicada esteja na esfera de sua 

competência. Para que você não fique com qualquer dúvida quanto a isso, vejamos o 

que estabelece o art. 143 da Lei 8.112/90: 

“Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de 

irregularidade no serviço público é obrigada a 

promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, 

assegurada ao acusado ampla defesa.” 

 

Ora, a regra é clara, a autoridade pública é obrigada a promover a apuração 

imediata. Além disso, seria um enorme contrassenso falar que a autoridade é obrigada 

a apurar, mas não é igualmente obrigada a penalizar caso encontre provas de 

irregularidades. Inclusive, a autoridade pública estaria incorrendo em crime caso assim 

agisse, nos termos do art. 320 do Código Penal: 

“Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu infração no 

exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, 

não levar o fato ao conhecimento da autoridade 

competente: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa.” 

 

Assim, a discricionariedade fica limitada à extensão da sanção, como, por 

exemplo, por quanto tempo se estenderá uma penalidade de suspensão, haja vista a lei 

autorizar sua aplicação por até 90 dias, conferindo margem de escolha restrita ao agente 

público. Nesse sentido, a autoridade administrativa competente, poderá, observado os 

parâmetros legais, definir a intensidade da penalidade a ser aplicada de acordo com a 

gravidade da infração cometida, sempre em observância estrita ao princípio da 



 

 
 

proporcionalidade. 

Em resumo, a discricionariedade existe, ainda que de forma bastante limitada, 

nos procedimentos disciplinares previstos para apuração da falta, isso porque os 

estatutos funcionais não estabelecem regras rígidas como as que se impõem na esfera 

criminal. Além disso, a lei costuma dar à Administração o poder de levar em 

consideração, na escolha da pena, a natureza e a gravidade da infração e os danos que 

dela provierem para o serviço público. 

Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “discricionariedade existe também com 

relação a certas infrações que a lei não define; é o caso do 'procedimento irregular' e da 

'ineficiência no serviço', puníveis com pena de demissão, e da 'falta grave', punível com 

suspensão; são expressões imprecisas, de modo que a lei deixou à Administração a 

possibilidade de enquadrar os casos concretos em uma ou outra dessas infrações". 

Vejamos o que o STJ diz a respeito: 

• Inexiste discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) no 

ato administrativo que impõe sanção disciplinar, razão pela qual o 

controle jurisdicional, nesses casos, é amplo e não se limita a aspectos 

formais (STJ, Rec. em MS 21.259/SP 2006/0026.257-4, rel. Min. Felix 

Fischer); 

 

• No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo 

disciplinar, a jurisprudência do Superior Tribunal é firme no sentido de 

que compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade 

do procedimento sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. 

Havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário 

(STJ, MS 10.906/DF 2005/0129.244-1, rel. Min. Nilson Naves); 

 

• O controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode 



 

 
 

implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, 

centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas, sob pena 

de se transformar em instância revisora do mérito administrativo (MS 

14.938/DF, STJ – Terceira Seção, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo 

(Desembargador Convocado do TJ/PE), julgamento 09.09.2015, DJe 

02.10.2015). 

 

Assim, para o STJ, “a Administração Pública, quando se depara com situações em 

que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de 

aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por 

tratar-se de ato vinculado”. 

DEVER DE MOTIVAÇÃO 

Talvez você já saiba e nem fosse necessário falar, mas é interessante lembrarmos 

que: nos atos de punição disciplinar sempre deverá haver motivação. 

Assim, é aspecto formal imprescindível do ato a exposição dos motivos, de fato e de 

direito, que levaram à aplicação da sanção disciplinar. 

O art. 128 da Lei 8.112/90 é claro nesse sentido: 

“Art. 128.  Na aplicação das penalidades serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o serviço 

público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

antecedentes funcionais. 

Parágrafo único.  O ato de imposição da penalidade 

mencionará sempre o fundamento legal e a causa da 

sanção disciplinar.” 

 

 



 

 
 

Portanto, mesmo para a doutrina que afirma existir margem de 

discricionariedade no exercício do poder disciplinar, é indispensável a motivação das 

sanções administrativas que encontram respaldo nesse poder. 

PODER DE POLÍCIA 

CONCEITO 

O poder de polícia pode ser compreendido como a faculdade conferida ao 

Estado para restringir o exercício de um direito individual em face de um potencial ou 

real benefício decorrente dessa restrição para a sociedade. No mais, possui como 

fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Segundo Alexandre Mazza: “poder de polícia é a atividade da Administração 

Pública, baseada na lei e na supremacia geral, consistente no estabelecimento de 

limitações à liberdade e propriedade dos particulares, regulando a prática de ato ou a 

abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos, em 

benefício do interesse público”. 

COMO O ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM CONCURSOS? 
(VUNESP – Juiz TJ/SP – 2014) 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”, como a conceitua Hely Lopes 

Meirelles, é conhecida tecnicamente como: 

A) poder de polícia. 

B) poder regulamentar. 

C) poder disciplinar. 

D) poder hierárquico. 

COMENTÁRIOS: 

A) A assertiva está correta, pois está de acordo com o conceito de poder de polícia 

apresentado pela doutrina. 



 

 
 

B) A assertiva está errada, pois o poder regulamentar corresponde a prerrogativa que 

a Administração detém para editar atos administrativos gerais para fiel execução das 

leis. 

C) A assertiva está errada, pois o poder disciplinar pode ser entendido como a 

prerrogativa outorgada à Adm. Pública para apurar infrações e aplicar penalidades 

aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.  

D) A assertiva está errada, pois o poder hierárquico está relacionado à relação de 

subordinação administrativa entre os agentes públicos.  

GABARITO: A 

 

Vale destacar os componentes utilizados pelo autor para chegar a este conceito: 

a) é a atividade da Administração Pública: a acepção estrita de poder de 

polícia constitui uma atuação administrativa exercida abaixo do nível legal. 

Assim, as limitações decorrentes dessa atividade não se confundem com 

as restrições à liberdade e propriedade impostas pela legislação. A 

natureza administrativa impõe também a necessária observância dos 

instrumentos de controle representados pelos princípios do Direito 

Administrativo. A validade do exercício do poder de polícia está 

condicionada, entre outros, aos imperativos de razoabilidade, 

proporcionalidade, responsabilidade, eficiência e legalidade; 

b) baseada na lei: o exercício do poder de polícia manifesta-se por meio da 

expedição de atos administrativos que liberam atuações particulares, em 

princípio vedadas pela legislação. Isso porque a lei condiciona o exercício 

de determinadas atividades à obtenção de autorização ou concessão pelo 

Poder Público. Somente após o preenchimento de requisitos fixados na 

legislação é que o ato administrativo de poder de polícia permite o 

desempenho da atividade até então vedada. Esse é o efeito liberatório 

característico dos atos de polícia administrativa; 

c) limitações à liberdade e propriedade dos particulares: o poder de polícia 

se apresenta diante dos particulares por meio de restrições aos direitos de 



 

 
 

liberdade e propriedade, impondo condicionamentos capazes de 

compatibilizar seu exercício às necessidades de interesse público. 

Importante destacar, entretanto, que as limitações decorrentes do poder 

de polícia também vinculam o próprio Estado. Assim, por exemplo, as 

regras de trânsito obrigatórias para o condutor particular igualmente se 

aplicam às viaturas conduzidas por agentes públicos. A liberdade e a 

propriedade governamentais também devem se adequar às necessidades 

do interesse público; 

d) regulando a prática de ato ou a abstenção de fato: em regra o poder de 

polícia manifesta-se por meio do estabelecimento de deveres negativos ou 

obrigações de não fazer impostas aos particulares. Excepcionalmente, 

podem surgir deveres positivos decorrentes do exercício do poder de 

polícia. Esse é o significado da expressão “regulando a prática de ato ou a 

abstenção de fato” presente no conceito do art. 78 do Código Tributário 

Nacional. O legislador destacou a possibilidade de o poder de polícia 

apresentar-se por meio de deveres positivos (prática de ato) ou deveres 

negativos (abstenção de fato) impostos ao particular. O melhor exemplo 

de dever positivo decorrente do poder de polícia é a obrigação de o dono 

do imóvel atender à função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF: “a 

propriedade atenderá a sua função social”); 

e) por meio de atos normativos ou concretos: o poder de polícia pode 

manifestar-se pela prática de atos normativos, como é o caso das regras 

municipais sobre o direito de construir, assim como por meio de atos 

concretos, como o deferimento de licença para reforma de determinado 

imóvel; 

f) em benefício do interesse público: a finalidade precípua do poder de 

polícia é conciliar os direitos individuais e a defesa do interesse público. É 

com esse intuito que o Estado impõe limitações à liberdade e à 

propriedade privada: fortalecer o primado da supremacia do interesse 

público sobre o privado. 



 

 
 

No âmbito legal, o conceito de poder de polícia é fornecido pelo art. 78 do Código 

Tributário Nacional – CTN: 

“Art. 78. 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.” 

 

Para o CTN, o assunto é relevante, pois é o fato gerador para a cobrança de uma 

espécie tributária, a taxa de polícia, autorizada pelo texto constitucional, no art. 145, II, 

e art. 77 do referido código (mas esse é assunto para o professor Leonardo nas aulas de 

Direito Tributário). 

Nesse contexto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido 

ser prescindível a comprovação, pelo ente tributante, do efetivo exercício do poder de 

polícia, a fim de legitimar a cobrança da Taxa de Fiscalização de Anúncios, da Taxa de 

Fiscalização de Localização e Funcionamento e da Taxa de Fiscalização Sanitária (AgRg 

no Ag 1320125/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012). 

 

Poder de Polícia em sentido amplo e em sentido estrito 
 

Na verdade, como bem aponta Rafael Oliveira, o poder de polícia possui dois 

sentidos distintos: 



 

 
 

a) sentido amplo: o poder de polícia compreende toda e qualquer atuação 

estatal restritiva à liberdade e à propriedade que tem por objetivo a 

satisfação de necessidades coletivas. De acordo com essa concepção, o 

poder de polícia envolve tanto a atividade legislativa, que inova na ordem 

jurídica com a criação de direitos e obrigações para as pessoas, quanto a 

atividade administrativa, que executa os termos da lei; 

b) sentido restrito: o poder de polícia significa o exercício da função 

administrativa, fundada na lei, que restringe e condiciona o exercício de 

direitos e atividades privadas, com o objetivo de implementar o interesse 

público. Nesse sentido, a polícia administrativa relaciona-se diretamente à 

função administrativa. 

Assim, o poder de polícia é toda restrição imposta pelo Estado, por leis ou atos 

administrativos, com relação às liberdades individuais e ao uso da propriedade, fica claro 

que é exercido, também, pelo Legislativo, o que a doutrina chama de conceito amplo de 

poder de polícia.  

Entretanto, em sentido estrito, ao se referenciar a polícia administrativa, quer se 

tratar de atividades administrativas que culminam no uso pelos agentes da 

Administração das prerrogativas que lhe foram concedidas e que tenham por resultado 

a restrição e o condicionamento da liberdade e propriedade. 

Analisando alguns aspectos interessantes do poder de polícia e da política de 

“rodízio de veículos”, temos importante julgado do STJ no sentido de que a atividade 

engendrada pelo Estado atinente à implementação do programa de restrição ao 

trânsito de veículos automotores no Município de São Paulo, cognominado de 

"rodízio", insere-se na conceituação de Poder de Polícia, que, consoante cediço, é a 

atividade engendrada pelo Estado com vistas a coibir ou limitar o exercício dos direitos 

individuais em prol do interesse público. Em tal julgado, o STJ conclui que a disciplina 

do programa de restrição à circulação de veículos, dizendo respeito ao exercício 

regular do poder de polícia, submete-se ao controle de legalidade dos atos 

administrativos (RMS 19.820/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 



 

 
 

em 09/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 163). 

Os mencionados sentidos são utilizados por parcela da doutrina para distinguir 

as expressões “poder de polícia” e “polícia administrativa”. Enquanto o poder de polícia 

relaciona-se com o exercício da atividade legislativa (sentido amplo), a polícia 

administrativa se traduz na edição de atos administrativos, com fundamento na lei 

(sentido restrito). 

Polícia administrativa, judiciária e de manutenção da 
ordem pública 
 

É muito importante deixar claro que a expressão “polícia” representa um gênero, 

do qual existem três espécies distintas: a polícia administrativa, a polícia judiciária e a 

polícia de manutenção da ordem pública: 

a) polícia administrativa: incide sobre bens, direitos ou atividades 

(propriedade e liberdade), sendo vinculada à prevenção de ilícitos 

administrativos e difundindo-se por todos os órgãos administrativos, de 

todos os Poderes e entidades públicas que tenham atribuições de 

fiscalização; 

b) polícia judiciária: incide sobre pessoas, atuando de forma conexa e 

acessória ao Poder Judiciário na apuração e investigação de infrações 

penais. É privativa de corporações especializadas (que integram a 

segurança pública estatal), a exemplo da Polícia Civil (com atuação em 

âmbito estadual) e a Polícia Federal (com atuação em âmbito nacional). A 

primeira irá atuar de forma conexa e acessória ao Poder Judiciário 

Estadual, enquanto a segunda irá auxiliar o Poder Judiciário Federal. 

c) polícia de manutenção da ordem pública: possui atuação tipicamente 

preventiva, agindo de modo a não permitir que o ilícito penal se 

configure, função que fica a cargo, especialmente, das polícias militares. 

O foco desta nossa aula está na polícia administrativa, é aqui que reside o termo 

poder de polícia que usamos em Direito Administrativo. 



 

 
 

Com efeito, quando o fiscal sanitário, por exemplo, apreende em um 

estabelecimento comercial mercadorias impróprias para o consumo, está exercendo o 

poder de polícia. O Estado não pode permitir que alguns particulares comercializem 

produtos impróprios para o consumo em seus estabelecimentos, pois essa prática pode 

causar graves prejuízos à saúde e à vida de outros particulares (a coletividade). Assim, 

ao servidor é assegurada a prerrogativa (o poder de polícia) de apreender esses 

produtos e aplicar multas a quem os comercializava, tudo isso independentemente de 

autorização judicial (autoexecutoriedade). 

Diferenciação entre poder de polícia e poder disciplinar 
 

Você deve estar atento que, enquanto o poder de polícia é exercido no âmbito 

da supremacia geral, o poder disciplinar relaciona-se com a denominada supremacia 

especial. Assim, por exemplo, a aplicação de sanção administrativa à pessoa que 

descumpre as normas de vigilância sanitária configura típico exercício do poder de 

polícia, afinal, a generalidade das pessoas estão sujeitas à fiscalização sanitária. Ao 

revés, a sanção aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ao 

servidor que descumpre o respectivo estatuto funcional configura poder disciplinar, 

afinal, o servidor público tem uma relação jurídica especial com o Estado. 

COMPETÊNCIA 

A competência administrativa para exercer o poder de polícia é da entidade 

federativa à qual a CF/88 conferiu o poder de regular a matéria. Distribuiu-se, 

constitucionalmente, o exercício da competência com baliza no princípio da 

predominância do interesse. 

Assim, por ser o poder de polícia inerente à atividade administrativa, o papel de 

desempenar o poder de polícia é dos órgãos e entidades da administração pública em 

todos os níveis da Federação, não ficando a cargo de alguma unidade administrativa 

específica. 

 



 

 
 

Como exemplo, podemos citar a regulação do Sistema Financeiro Nacional, que 

é de competência da União e sua fiscalização é realizada pelo Banco Central, autarquia 

federal. Já a edição de normas sobre transporte intermunicipal compete aos Estados, 

sendo sua fiscalização efetivada pela Administração Pública Estadual. Por sua vez, a 

utilização e o parcelamento do solo são matérias municipais e devem ser fiscalizadas 

pelos órgãos e entidades municipais. 

Sobre o assunto, vale destacar os seguintes entendimentos do STJ: 

• O PROCON é órgão competente para aplicar multa à Caixa Econômica 

Federal em razão de infração às normas de proteção do consumidor, pois 

sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem 

diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das 

sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia 

que lhe é conferido. A atuação do PROCON não inviabiliza, nem exclui, a 

atuação do BACEN (STJ. 2ª Turma. AgRg no REsp 1148225/AL, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 13/11/2012); 

 

• O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT detém 

competência para a fiscalização do trânsito nas rodovias e estradas 

federais, podendo aplicar, em caráter não exclusivo, penalidade por 

infração ao Código de Trânsito Brasileiro, consoante se extrai da 

conjugada exegese dos arts. 82, § 3º, da Lei nº 10.233/2001 e 21 da Lei 

nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) (STJ. 1ª Seção. REsp 

1588969-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 28/02/2018 -

recurso repetitivo - Info 623). 

Complementando o assunto, é bom conhecermos algumas súmulas que tratam 

da competência em poder de polícia: 

• É competente o município para fixar o horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial (Súmula Vinculante nº 38, STF); 



 

 
 

• Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a 

instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em 

determinada área (Súmula Vinculante nº 49, STF); 

 

• A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da 

competência da União (Súmula 19, STJ).  

Ainda, é interessante conhecer o conceito do que se entende por Poder de 

Polícia Interfederativo. Trata-se do poder exercido por um ente federativo sobre o 

outro. Não se trata, portanto, de hierarquia. Exemplo: as repartições públicas federais e 

estaduais devem respeitar as normas municipais de zoneamento e construção. 

Ressalva-se, contudo, as hipóteses de instalação de usinas nucleares pela União e a 

construção de presídios pelos Estados, que não precisarão observar a legislação 

municipal de zoneamento e construção, mas sim a legislação federal e estadual, 

respectivamente. 

CICLO DE POLÍCIA 

Segunda a clássica lição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o exercício do 

poder de polícia compreende quatro fases distintas que se inserem no 

denominado ciclo de polícia: 

a) legislação ou ordem de polícia: é o preceito legal que estabelece, de forma 

primária, as limitações para o exercício de uma atividade particular. 

Normalmente traduzida em um comando negativo absoluto (não fazer), 

podendo ainda se revestir de um comando negativo com reserva de 

consentimento, por meio do qual a Administração proíbe o uso de bem ou 

o exercício de atividade sem a sua prévia autorização, ou ainda por um 

comando positivo (fazer). 

b) consentimento de polícia: é o ato administrativo por meio do qual a 

Administração verifica se a atividade ou o uso de propriedade estão 

adequadas às ordens de polícia. O consentimento normalmente se 



 

 
 

exterioriza como um alvará, uma licença ou uma autorização. Pode ser 

dividido em duas categorias: 

b.1) licença: trata-se de ato vinculado por meio do qual a Administração 

reconhece o direito do particular (exemplo: habilitação para dirigir); 

e 

b.2) autorização: é o ato discricionário pelo qual a Administração faculta 

o exercício de determinada atividade privada ou a utilização de bens 

particulares, sem criação, em regra, de direitos subjetivos ao 

particular (exemplo: autorização para ministrar em curso em 

repartição pública). 

c) fiscalização de polícia: é a aferição da observância, pelo particular das 

ordens e do consentimento de polícia. A atividade fiscalizatória pode ser 

iniciada de ofício ou por provocação de qualquer interessado. 

d) sanção de polícia: é o ato administrativo que pune o desrespeito às ordens 

ou ao consentimento de polícia. 

Para esclarecer os conceitos acima delimitados, é interessante visualizarmos a 

atuação do ciclo de polícia âmbito da limitação do exercício da propriedade e da 

liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: 

• o Código de trânsito estabelece normas genéricas e abstratas para a 

obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação ou ordem); 

• a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público 

(consentimento); 

• a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há 

respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e 

• também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao 

CTB (sanção). 

Justamente quanto ao poder de polícia em questões referentes ao trânsito, é 

interesse saber se guardas municipais podem realizar a fiscalização de trânsito.  



 

 
 

Nesse sentido, o STF já decidiu que a fiscalização do trânsito, com aplicação das 

sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, 

constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu 

exercício por entidades não policiais. Nesse contexto, dentro de sua esfera de atuação, 

delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe 

compete seja exercido pela guarda municipal (RE 658570, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

06/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 

29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015). 

 

Ciclo de polícia e possibilidades de delegação  
 

A importância de conhecer o ciclo de polícia se deve, em grande parte, à 

aplicação prática que os tribunais dão na hora de definir quais elementos do poder de 

polícia podem ser delegados a entes privados. 

Com efeito, segundo jurisprudência do STJ, o poder de polícia em sentido amplo 

– conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da 

liberdade em favor do interesse público - vem sendo dividido em quatro grupos: (i) 

legislação; (ii) consentimento; (iii) fiscalização; e (iv) sanção. Para o mesmo STJ, somente 

os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles 

referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público. 

De acordo com o STJ, as atividades que envolvem a consecução do poder de 

polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: (I) legislação, (II) 

consentimento, (III) fiscalização e (IV) sanção. Para a Corte, somente os atos relativos 

ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e 

à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público (REsp 817.534/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2010, 

DJe 16/06/2010). 



 

 
 

Sendo assim, para o STJ as fases de “consentimento de polícia” e “fiscalização de 

polícia”, podem ser delegadas a entidades com personalidade jurídica de direito privado 

pertencentes a estrutura da administração pública indireta, até mesmo pelo fato dessas 

fases não possuírem natureza coercitiva. 

Observe: para a Corte o exercício do poder de polícia não poderia ser delegado 

para particulares, tendo em vista se tratar de atividade típica de Estado. O que pode 

ocorrer é a delegação de atividades materiais, aspectos materiais do poder de polícia. 

Nesse sentido, ao desdobrar o ciclo de polícia, o STJ compreende que apenas os atos 

relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis. 

O STF, todavia, fixou a seguinte tese: “É constitucional a delegação do poder de 

polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da 

Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem 

exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não 

concorrencial”. STF. Plenário. RE 633782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/10/2020 

(Repercussão Geral – Tema 532) (Info 996). 

Para o Relator, o Ministro Luiz Fux, “a Constituição Federal, ao autorizar a criação 

de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo 

a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado, autoriza, 

consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço 

delegado, sob pena de inviabilizar a atuação dessas entidades”. 

 

ATRIBUTOS DO PODER DE POLÍCIA 

A doutrina aponta três atributos (ou características) para o poder de polícia: 

discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. 

 

 



 

 
 

Discricionariedade 
 

A Administração Pública, na maioria dos casos, dispõe de uma razoável liberdade 

de atuação no que tange os atos de polícia administrativa, podendo valorar a 

oportunidade e conveniência de sua prática, estabelecer o motivo e escolher, dentro 

dos limites legais, seu conteúdo. 

Além disso, é importante destacar que a finalidade de todo ato de polícia, assim 

como a finalidade de qualquer ato administrativo, é requisito sempre vinculado a 

proteção do interesse da coletividade. 

Em princípio, a administração pode escolher dentro dos limites de oportunidade 

e conveniência, qual atividade irá fiscalizar, em um determinado momento e, dentro dos 

limites estabelecidos na lei, qual sanção deverá ser aplicada, bem como, a graduação 

dessa sanção. 

Lembrando que a sanção sempre deverá estar prevista em lei e atender com 

proporcionalidade e razoabilidade a infração verificada, sob pena de nulidade. 

Muita atenção, embora a discricionariedade seja a regra no exercício do poder 

de polícia, nada impede que a lei, especifique a determinados atos ou fatos, total 

vinculação a atuação administrativa. Um exemplo de ato de polícia vinculado é o que 

ocorre na concessão de licença para construção em terreno próprio, em que não existe 

para administração liberdade de valoração quando o particular atenda aos requisitos 

legais. 

Coercibilidade  
 

Embora a coercibilidade e a autexecutoriedade sejam atributos dos atos 

administrativos a serem estudados com mais profundidade nas próximas aulas, já 

devemos fazer alguns comentários acerca de sua aplicação para o poder de polícia. 

Com efeito, os atos de polícia são coercitivos na medida em que impõem 

restrições ou condições que devem ser obrigatoriamente cumpridas pelos particulares. 



 

 
 

Existem, no entanto, atos que são despidos de coercibilidade, por exemplo, os 

consentimentos de polícia (ex.: licença e autorização) editados a pedido dos 

particulares. 

Destacamos, no mais, que a imposição coercitiva dos atos de polícia independe 

de prévia autorização judicial. 

A coercibilidade é imprescindível no exercício do poder de polícia, pois, se a 

Administração fosse obrigada a obter a autorização ou anuência do particular antes de 

aplicar uma sanção, ficaria praticamente inviável punir algum infrator de normas 

administrativas. Tal atributo é indissociável da autoexecutoriedade. O ato de polícia só 

é autoexecutório porque dotado de força coercitiva. 

Autoexecutoriedade  
 

A autoexecutoriedade consiste na possibilidade assegurada à Administração de 

utilizar os próprios meios de que dispõe para colocar em prática as suas decisões, 

independentemente de autorização do Poder Judiciário, podendo valer-se, inclusive, 

de força policial. 

Nesse sentido, na prova de Juiz Federal do TRF da 5ª região, realizada em 2015 

pelo CEBRASPE (CESPE), foi considerada correta a alternativa que dispunha que “O 

poder de polícia administrativa tem como uma de suas características a 

autoexecutoriedade, entendida como sendo a prerrogativa de que dispõe a 

administração para praticar atos e colocá-los em imediata execução sem depender de 

autorização judicial”. 

Destaque-se que nem todo ato de polícia possui o atributo da 

autoexecutoriedade. É o caso da multa que não pode ser satisfeita (adimplida) pela 

vontade unilateral da Administração e a respectiva cobrança é realizada, normalmente, 

por meio da propositura da execução fiscal. 



 

 
 

Por falar em multa, vale a pena conhecer a súmula 510 do STJ: “A liberação de 

veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao 

pagamento de multas e despesas”.  

Assim, entende o Superior Tribunal de Justiça que a penalidade administrativa 

por transporte irregular de passageiros não inclui o pagamento prévio de multas e 

despesas com a apreensão do veículo. Assim, o veículo poderá ser liberado ainda que o 

seu proprietário não tenha efetuado o respectivo pagamento. 

Muita atenção: é importante destacar que a doutrina costuma dividir tal atributo 

em dois conceitos: executoriedade e exigibilidade. 

• Executoriedade: assegura à Administração a prerrogativa de 

implementar diretamente as suas decisões, independentemente de 

autorização do Poder Judiciário. Assim, com fundamento na 

executoriedade, a Administração pode determinar a demolição de um 

imóvel que está prestes a desabar e que coloca em risco a vida de várias 

pessoas. Se o particular não providenciar a demolição, a própria 

Administração poderá executá-la. Trata-se de um meio direto de coerção. 

• Exigibilidade: assegura à Administração a prerrogativa de valer-se de 

meios indiretos de coerção para obrigar o particular a cumprir uma 

determinada obrigação, a exemplo do que ocorre na aplicação de uma 

multa. Perceba que com a possibilidade de aplicação de multa pelo não 

cumprimento de uma obrigação o particular irá “pensar duas vezes” antes 

de descumpri-la. Por isso trata-se de um meio indireto de coerção. 

Nesse contexto, vale destacar que na prova de Juiz do TJ/AL, realizado em 2019 

pela banca FCC, foi considerada correta a afirmação no sentido de que “A atuação da 

Administração Pública se dá sob diferentes formas, sendo o exercício do poder de polícia 

uma de suas expressões, dotada de exigibilidade, que confere meios indiretos para sua 

execução, como a aplicação de multas, e admitindo, quando previsto em lei ou para 

evitar danos irreparáveis ao interesse público, a autoexecutoriedade, com o uso de 



 

 
 

meios diretos de coação”. 

Vale destacar que a afirmativa acima considerada correta pela FCC não é isenta 

de crítica, pois, conforme visto, a autoexecutoriedade é dividida em executoriedade e 

exigibilidade, assegurando a executoriedade a prerrogativa de Administração 

implementar diretamente as suas decisões, independentemente de autorização do 

Poder Judiciário, ou seja, por meios diretos de coerção. Portanto, a parte final da 

assertiva, ao se referir à autoexecutoriedade (e não a executoriedade), considerou o 

gênero, e não a espécie.  

Mais uma questão merece atenção quanto a este atributo, há controvérsia 

doutrinária sobre a necessidade de previsão legal expressa para reconhecimento da 

autoexecutoriedade administrativa, segundo Rafael Oliveira: “a doutrina majoritária 

afirma que a executoriedade depende de previsão legal ou do caráter emergencial da 

situação concreta”; por outro lado “parcela da doutrina afirma que a executoriedade é 

a regra, somente afastada na hipótese de expressa vedação legal”. 

No concurso de Promotor de Justiça do MPE/SP, em 2017, a Banca considerou 

incorreta a seguinte assertiva: “A autoexecutoriedade, um dos atributos do poder de 

polícia, permite que a Administração ponha em execução as suas decisões sem precisar 

recorrer ao Poder Judiciário, independentemente de autorização legal”. O erro está na 

parte final da alternativa, pois a autoexecutoriedade exige previsão em lei. 

No mais, sempre que possível, a Administração, no exercício do seu poder de 

polícia, ainda que autoexecutável, deverá oportunizar, de forma prévia, ao administrado 

a ampla defesa e o contraditório, ressalvadas as hipóteses em que isso poderá pôr em 

risco o interesse da coletividade. 

Por fim, é evidente que, o fato de contar com a autoexecutoriedade não impede 

a Administração de buscar o Poder Judiciário quando entender que tal medida é 

necessária para a consecução dos fins públicos. 

 



 

 
 

Nesse contexto, entende o STJ que resta configurado o interesse de agir, tendo 

em vista que a autoexecutoriedade afeita à pessoa política não retira desta a 

pretensão em valer-se de decisão judicial que lhe assegure a providência fática que 

almeja, pois nem sempre as medidas tomadas pela Administração no exercício do 

poder de polícia são suficientes (REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017). 

PRESCRIÇÃO 

A legislação de cada ente deverá prever o prazo prescricional da sanção de 

polícia. No âmbito federal o prazo é de 5 anos, com fundamento na Lei n.º 9.873/99: 

“Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, no 

exercício do poder de polícia, objetivando apurar 

infração à legislação em vigor, contados da data da 

prática do ato ou, no caso de infração permanente ou 

continuada, do dia em que tiver cessado. 

§ 1º Incide a prescrição no procedimento 

administrativo paralisado por mais de três anos, 

pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 

arquivados de ofício ou mediante requerimento da 

parte interessada, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade funcional decorrente da paralisação, 

se for o caso. 

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da 

Administração também constituir crime, a prescrição 

reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.” 

 

Ressalte-se que o prazo de cinco anos é contado a partir da prática do ato, salvo 

nas situações de infração permanente ou continuada, da qual são exemplos a obra 



 

 
 

executada em desacordo com as restrições impostas pela prefeitura. 

Por fim, caso não haja lei estadual ou municipal sobre o assunto, deverá ser 

aplicado o prazo prescricional de 5 anos por força, não da Lei n. 9.873/99, mas sim do 

art. 1º do Decreto 20.910/32: 

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja 

qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 

 

Nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições contidas na Lei n.º 9.873/99 

não são aplicáveis às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e 

Municípios, pois o seu art. 1º é expresso ao limitar sua incidência ao plano federal. 

Assim, inexistindo legislação local específica, incide, no caso, o prazo prescricional 

previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 (AgInt no REsp 1409267/PR, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). 

 

Pois bem, chegamos ao fim de mais uma aula. 

Esta aula, além da importância dos assuntos aqui tratados, ainda serve como 

introdução para as próximas duas, em falaremos pormenorizadamente dos atos 

administrativos. 

Espero que o conteúdo aqui ministrado tenha sido de boa assimilação (nem 

sempre são temas fáceis, reconheço), precisando, não fique com vergonha de 

perguntar, nosso fórum está aí para isso. 

Bons estudos! 


