
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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INTRODUÇÃO 

CONCEITO DE PODERES ADMINISTRATIVOS 

 No Direito Público, a expressão “poder” tem dois significados diferentes: 

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

centros de imputação do Poder estatal, são independentes e estruturais 

(Executivo, Legislativo e Judiciário); e 

 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).  

 De acordo com Rafael Oliveira, “os poderes administrativos são prerrogativas 

instrumentais conferidas aos agentes públicos para que, no desempenho de 

suas atividades, alcancem o interesse público”.  

 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 

 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. 



 

 

 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. 

 O poder-dever de agir não pode ser renunciado, pois não são privilégios, são, na 

verdade, prerrogativas funcionais. 

ABUSO DE PODER 

 De acordo com Hely Lopes, o abuso de poder ocorre quando a autoridade, 

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

desvia das finalidades administrativas. 

 O abuso de poder é uma conduta praticada pelo agente 

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

diferentes: 

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

competência que lhe foi outorgada pela lei;  

 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. 

PODER NORMATIVO OU REGULAMENTAR 

CONCEITOS E FUNDAMENTOS 

 Por poder normativo ou regulamentar podemos entender a prerrogativa que a 

Administração detém para editar atos administrativos gerais para fiel execução 

das leis, podendo ser exercido por meio da delegação legislativa ou do próprio 

poder regulamentar. 

 A delegação legislativa possibilita a prática de ato normativo primário, com 

força de lei (medidas provisórias e leis delegadas). Por sua vez, o poder 

regulamentar é uma atividade administrativa de cunho normativo secundário. 



 

 

 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, DJe 17/12/2010). 

 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 pelos entes administrativos. 

 Celso Antônio Bandeira de Melo apresenta quatro funções essenciais para a 

norma regulamentar: 

 1ª) Dispor sobre o procedimento de operação da Administração nas 

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

 2ª) Limitar a discricionariedade administrativa; 

 3ª) Caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei 

mediante conceitos vagos; 

 4ª) Decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, 

mediante discriminação integral do que neles se contém. 

DECRETO X REGULAMENTO 

 Decreto é a forma. Regulamento é a matéria, o conteúdo. Pode-se dizer que o 

Regulamento é expedido por meio de um Decreto. 

 Regulamento é o ato normativo emanado do poder regulamentar, ostentando 

um caráter derivado, com fundamento de validade na lei. 

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

do poder executivo. O seu conteúdo pode variar. 

 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. 

 É importante conhecer 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. 

 

Decreto regulamentar, decreto autorizado e decreto 
autônomo  
 

 Hoje, no Brasil, são admitidos três tipos de decretos:  

 Decreto de execução ou regulamentar: complementa matéria constante 

em lei, sem alterá-la; 

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

determinação expressa;  

 Decreto autônomo: independe da existência de uma lei. Encontra 

fundamento de validade na própria Constituição, podendo criar uma 

situação jurídica nova. 

 Em relação aos decretos autônomos, 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, DJe 21.10.2009). 

 Além do art. 84, VI, da CF/88 há mais duas alterações constitucionais que parte 

da doutrina reconhece como decretos autônomos, quais sejam, o art. 103-B, § 

4.º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004 (poder normativo do CNJ) e o art. 130-

A, § 2.º, I, da CRFB, inserido pela EC 45/2004 (poder normativo do CNMP).  

Reserva da administração  
 

 O princípio constitucional da reserva da administração representa 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: 



 

 

 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. 

 reserva específica de administração: quando a Constituição destaca 

determinadas matérias, submetendo-as à competência exclusiva do Poder 

Executivo. 

 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 (RE 427.574 ED, 

DJE de 13-2-2012). 

 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 

 O poder regulamentar não se confunde com o poder regulatório. 

 O poder regulamentar possui as seguintes características: 

 competência privativa do chefe do Executivo; 

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

 conteúdo político. 

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

 competência atribuída às entidades administrativas, com destaque para as 

agências reguladoras; 

 engloba o exercício de atividades normativas, executivas e judicantes. 

 

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


 

 

DISTINÇÃO ENTRE REGULAMENTOS JURÍDICOS E 

REGULAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 Os regulamentos jurídicos fixam diretrizes sobre relações de supremacia geral, 

quer dizer, que ligam todos os particulares ao Estado, voltando-se para fora da 

Administração Pública (poder extroverso). 

 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). 

PODER HIERÁRQUICO 

 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. 

 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. 

 Apesar de os agentes políticos gozarem de independência funcional nos 

exercícios de suas funções típicas, estão submetidos à hierarquia funcional no 

exercício das atividades administrativas. 

PRERROGATIVAS E DEVERES DECORRENTES DA 

HIERARQUIA 

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

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

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



 

 

quando necessário. Além disso, podem ser citados também o poder de resolução 

de conflitos de atribuições e o poder disciplinar.  

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

só podendo furtar-se ao cumprimento de ordens manifestamente ilegais. 

DELEGAÇÃO E AVOCAÇÃO 

 Delegar significa transferir parcela de competência da autoridade competente 

para outra, subordinada hierárquica ou não. É a extensão de atribuições de um 

órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não 

sejam exclusivas. 

 Avocar significa o chamamento de parcela da competência do subordinado pelo 

superior hierárquico. Avocação é a tomada temporária de competência 

legalmente atribuída a um agente subordinado, por outro agente de hierarquia 

superior. 

 São atividades indelegáveis, ou seja, não podem ser objeto de delegação: 

 a edição de atos de caráter normativo; 

 a decisão de recursos administrativos; 

 as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 

 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. 

 Nos termos da Súmula nº 510 do STF, praticado o ato por autoridade, no 

exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou 

a medida judicial. 

PODER DISCIPLINAR 

 O que marca o início do exercício do poder disciplinar é justamente o fim do 

hierárquico, pois 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. 

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. 

 O poder disciplinar atua apenas no âmbito interno da Administração. O poder 

disciplinar consiste em um sistema punitivo interno. 

 Diferentemente do poder de polícia, 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. 

DISCRICIONARIEDADE DO PODER DISCIPLINAR 

 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. 

 A discricionariedade fica limitada à extensão da sanção. De acordo com Di 

Pietro, também existe discricionariedade com relação a certas infrações que a lei 

não define. 

 De acordo com o STJ, inexiste discricionariedade no ato administrativo que 

impõe sanção disciplinar (STJ, Rec. em MS 21.259/SP). 

 No que diz respeito ao controle jurisdicional do processo administrativo 

disciplinar, a jurisprudência do STJ 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 (STJ, MS 10.906/DF). 

 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 (STJ, MS 14938/DF, DJe 02.10.2015). 

DEVER DE MOTIVAÇÃO 

 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. 

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. 

 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. 

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

Tributário Nacional – CTN segundo o qual 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 tranquilidade 

pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



 

 

 O STJ 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). 

Poder de polícia em sentido amplo e em sentido restrito 
 

 Em 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. Envolve tanto a atividade legislativa quanto 

administrativa.  

 Em 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. 

 Parcela da doutrina distingue 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  
 

 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.  

 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. 

 polícia judiciária: incide sobre pessoas, sendo privativa de corporações 

especializadas (que integram a segurança pública estatal). 



 

 

 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. 

 

Diferenciação entre poder de polícia e poder disciplinar  
 

 Enquanto o poder de polícia é exercido no âmbito da supremacia geral, o poder 

disciplinar relaciona-se com a denominada supremacia especial. 

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. 

 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. 

 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). 

 O Poder de Polícia Interfederativo é poder exercido por um ente federativo 

sobre o outro. Não se trata de hierarquia. 

 

 



 

 

CICLO DE POLÍCIA  

 O exercício do poder de polícia compreende quatro fases distintas que se 

inserem no denominado ciclo de polícia: 

 1ª) legislação ou ordem de polícia: é o preceito legal que estabelece, de 

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

 2ª) 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. Pode ser dividido em duas categorias: 

 2.a) licença: ato vinculado; 

 2.b) autorização: ato discricionário. 

 3ª) fiscalização de polícia: é a aferição da observância, pelo particular das 

ordens e do consentimento de polícia. 

 4ª) sanção de polícia: é o ato administrativo que pune o desrespeito às 

ordens ou ao consentimento de polícia. 

 De acordo com o STF, 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 (STF, RE 658570, PUBLIC 30-09-2015). 

Ciclo de polícia e possibilidades de delegação  
 

 Para o 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 (REsp 817.534/MG, DJe 16/06/2010). 

 Porém o STF 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). 

 



 

 

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. 

 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. 

Coercibilidade  
 

 Os atos de polícia são coercitivos na medida em que impõem restrições ou 

condições que devem ser obrigatoriamente cumpridas pelos particulares. No 

entanto, existem atos que são despidos de coercibilidade. 

 A imposição coercitiva dos atos de polícia independe de prévia autorização 

judicial. 

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. Entretanto, 

nem todo ato de polícia possui o atributo da autoexecutoriedade. 

 A doutrina costuma dividir o atributo da autoexecutoriedade em dois conceitos: 

executoriedade e exigibilidade. 



 

 

 Executoriedade: assegura à Administração a prerrogativa de 

implementar diretamente as suas decisões, independentemente de 

autorização do Poder Judiciário. 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. Trata-se de um meio indireto de coerção. 

 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. 

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. 

 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 (STJ, AgInt no REsp 1409267/PR, DJe 27/03/2017). 


