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Compreensões Gerais:  

 Poderes administrativos (parte dinâmica da Administração) ≠ Poderes do Estado (Executivo, Le-

gislativo e Judiciário = poder estático); 

 Os poderes administrativos são a face instrumental e também as linhas de conduta da Administra-

ção, ou seja, a ação da Administração Pública. 

PODERES  

ADMINISTRATIVOS 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODER HIERÁRQUICO 

1. Noções: A Administração está organizada de forma verticalizada.  
2. Aspectos do Poder Hierárquico: 

 

Poder de chefia Poder de ordenar, coordenar, de determinar seus subordi-
nados combinada com a noção de obedecer. 

Poder de fiscaliza-
ção 

Poder de controlar os atos da administração; não depende 
da legalidade. Função de fiscalização é inerente à atividade 
administrativa. Tese positiva à lei. 

Poder de revisão 
dos atos adminis-
trativos 

De nada adiantaria o controle e a fiscalização, se não hou-
vesse a possiblidade de revisão: Anulação do ato (quando é 
ilegal) ou ainda a revogação (quando o ato, embora legal, 
não é mais oportuno ou conveniente). 

Poder de avocação Avocar é tomar para si uma competência que originaria-
mente na lei é do subordinado= chefe para o subordinado. 
É extraordinária e temporária. 

Poder de delega-
ção 

Delegar o ato administrativo. Lei nº 9.784/99, art. 11 e ss: A 
delegação no âmbito federal pode se dar entre autoridades 
de mesma hierarquia. A delegação somente não pode 
ocorrer quando a lei expressamente dite o contrário (Ex: 
art. 13: Não é possível delegar decisões de recursos admi-
nistrativos; não cabe delegar atos de natureza normativa, 
ou seja, atos como os decretos, as portarias, as resoluções, 
normas ditadas pela Adm. Pública, também não cabe dele-
gar nas hipóteses de competência exclusiva). 

 

 
 
 
 
 
 
PODER DISCIPLINAR  

1- Noções: Prerrogativa de instaurar processo administrativo e, em decor-
rência disso, punir. Não se pode punir sem processo administrativo prévio, 
sob risco de haver ilegalidade. 

2- Abrangência:  

 Os agentes públicos que tem um vínculo de subordinação com a 
Adm. Púb. (Servidor público, estatutários); 

 E os particulares com vínculo especial com a Administração que 
cometem infração administrativa disciplinar.  Aquele cidadão que 
tem ao menos um contrato com a administração pública. Ex: ci-
dadão que tem um contrato para a construção de uma obra; me-
sário, aluno de uma escola pública que cometa infração adminis-
trativa disciplinar!!! Precisa estar prevista numa legislação admi-
nistrativa. Ex: legislação do servidor. Servidor que furta algum 
bem da administração  

3- Defesa técnica: Súmula vinculante n. 5 STF: O advogado mesmo no pro-
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cesso disciplinar é uma mera faculdade, opção, escolha do processado. 
Súmula 343, STJ: Obrigatório ter advogado no proc. administrativo- súmu-
la foi superada pela súmula vinculante nº 5 do STF. 

4- Diferença do poder penal do Estado: O poder disciplinar é para regular a 
disciplina interna da Administração, envolve o PAD. Legislação subsidiária: 
a lei nº 9784/99. O poder penal é para regular a sociedade- para a organi-
zação social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
PODER REGULAMENTAR 

1- Noções: Prerrogativa da Administração de explicar a lei e ainda de viabili-
zar a sua aplicação. 1ª corrente: Somente o Chefe do Poder Executivo po-
deria exercê-lo por meio de regulamento ou decreto. 2º corrente (minori-
tária): Qualquer autoridade administrativa poderia exerce-lo por meio de 
portarias, resoluções, instruções normativas. ≠ Poder Normativo (Essa sim 
feita por autoridades subordinadas ao Chefe do Executivo), por meio de 
portarias, resoluções e instruções normativas). 

2- Limites do poder regulamentar:  A Administração não está autorizada a 
criar ou a restringir direitos- art. 5º, II, CF. 

3- Decreto autônomo: É aquela normatização feita pela Adm. Pública na la-
cuna da lei. Criar, extinguir direitos na lacuna da lei. No Brasil, como regra 
geral não cabe o decreto autônomo, de acordo com o art. 5º, II, CF. Entre-
tanto, como exceção, existe uma possibilidade de decreto autônomo: at. 
84, VI, CF: O presidente da república, por decreto, pode estruturar a orga-
nização pública federal, desde que não aumente despesa e extingue ou crie 
órgãos públicos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODER DE POLÍCIA 

1- Noções: É a ideia de que o poder de polícia envolve a prerrogativa da ad-
ministração de limitar as atividades, os bens e os direitos dos particulares 
em favor do interesse público.  

2- Espécies: 
 

Geral 
 

Aplica-se a todas as áreas da sociedade. 

Especial Aplicado apenas a um setor, a determinada 
área do direito. Ex: Poder de polícia na área do 
trânsito; na área tributária. 

 

Originário É aquele que já nasce nas competências adm.  
Delegado Aquele que é transferido para uma autoridade, 

não vem na lei que cria seu cargo, mas apenas 
posteriormente ocorre a transferência.  

 

3- Transferência para particulares: Limite: Não cabe transferir o poder de 
polícia para particulares. Somente pode exercer o poder de polícia a admi-
nistração pública: STF. Entretanto, a atividade preparatória e a atividade 
de execução do poder de polícia podem ser transferidas para um particu-
lar. O que não pode é o próprio poder de polícia, ou seja, a decisão tem 
que ser da Administração.  

4- Limites: O poder de polícia, como regra, tem que ser precedido do devido 
processo legal. Exceção: casos de urgência. 

5- Atributos: Elementos que dão a prerrogativa, a condição de superioridade. 
Atributo da imperatividade, impor o poder de polícia independentemente 
da aceitação do particular. Atributo da autoexecutoridade, a administra-
ção auto executa o poder de polícia sem necessidade do judiciário. Atribu-
to de presunção de legalidade e veracidade. Atributo da discricionarieda-
de: Como regra, está presente nos atos de poder de polícia. A Administra-
ção tem a faculdade de fechar o estabelecimento ou apenas aplicar uma 
multa.  

6- Indenização: Somente se o poder de polícia for ilegal, haverá possibilidade 
de indenização. O exercício do poder proporcional e legal não gera direito 
a indenização.  
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 Governo e administração: As ações políticas são feitas pelo governo, atividade essencialmente 

política. A administração executa, realiza concretamente as atividades do governo.   

 Administração objetiva (material ou funcional) e subjetiva (formal ou orgânica):  Adminis-

tração objetiva funcional vai envolver o aspecto das atividades exercidas pelo Estado. É o agir da 

Administração. Já a Administração subjetiva formal ou orgânica envolve a organização, a estrutu-

ra da Adm. Pública. 

 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA 

Unidade Adm. Originária: U, E, M e DF. Célula-mãe, o princípio da Adminis-
tração Pública. Dentro da Adm. Púb. Direta tem-se os órgãos públicos que 
pertencem a cada um dos entes referidos. Os órgãos públicos presentam os 
entes aos quais eles são vinculados.  
 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

São pessoas jurídicas (entidades administrativas- unidades de administra-
ção públicas dotadas de personalidade jurídica própria).  É integrada por 
entidades públicas.  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA: CARACTERÍSTICAS: 
 

 Personalidade Jurídica Própria: A entidade responde pelos seus atos, diferentemente do órgão público.  
 

 Autonomias: Autonomia gerencial ou administrativa (é aquela que vai dizer que a administração pública é 
aquela que gerencia, que determina seus atos diários, sem subordinação hierárquica com relação ao ente di-
to central). Desse modo, a administração direta não pode revogar ou anular os seus atos. No máximo, a pre-
sidente poderá solicitar a revogação ou anulação do ato, mas não é obrigatório que a entidade o faça, por 
causa da autonomia gerencial. Exceção: Algumas leis preveem expressamente a possibilidade de revisão). 
Autonomia judicial: É aquela que vai dizer que numa ação judicial, é a própria entidade que responde pelos 
seus atos e não o ente central a qual está vinculada. Autonomia orçamentária: Estas entidades podem ditar 
o que irão fazer com o orçamento que recebem. 
 

 Vínculo de tutela (controle ou resultado): Ele se manifesta na ideia de vínculo político. A administração Cen-
tral escolhe os administradores das entidades. Aspecto do vínculo orçamentário: O quantum geral quem re-
passa é a administração central (U, E, M, DF). Aspecto do vínculo de interpretação existente entre os entes 
da administração direta e os entes da administração indireta: Uniformidade da interpretação ditada pela 
AGU. 
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ENTIDADES CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
Autarquias 

 Personalidade jurídica de direito público  
 Criada por lei específica com patrimônio próprio; 
 Não há subordinação hierárquica; 
 Desempenha atividades próprias (típicas) do Estado;  
 Espécies de autarquia:  

o Autarquias de regime especial: Chamadas de autarquias de regime diferenciado. 
Ex: Agências reguladoras. Os seus administradores têm mandato por tempo pró-
prio, deste modo, não cabe à Adm. Central extinguir o mandato. Quarentena: 
Administradores da administração indireta, após exercerem seu mandato, terão 
que observar período dentro do qual não poderão exercer atividade naquela á-
rea para as empresas privadas do setor > Proteger as informações especiais que 
passou a ter acesso.  

o Autarquia fundacional= Fundação autárquica. São fundações de natureza autár-
quica. O direito administrativo como regra estará na base. As associações públi-
cas (consórcios públicos) são aquelas entidades formadas por mais de um ente 
da administração pública.  

 

 
 
 
 
Fundações 
Públicas  

 Personalidade jurídica de direito público: também poderá ter personalidade jurídica de di-
reito privado.   

 Forma de criação (autorizadas por lei específica, com atribuições conferidas por ato de sua 
instituição): Fundação Pública de direito público: É uma autarquia também. Será possível 
afirmar que é criada por lei. Embora tradicionalmente sejam apenas autorizadas. Apenas 
fundação pública, deveremos optar pela opção que diz: autorizadas por lei > CF: As funda-
ções públicas são autoridades por lei. Desenvolve atividade atípica de Estado: Diferenças 
entre autarquia e fundação: Autarquias são criadas por lei e a fundação é autorizada por 
lei, salvo se for fundação pub. De direito público, também será criada por lei. Autarquia 
exerce atividade típica do Estado e Fundação, atividade atípica do Estado.  

 

ENTIDADES CARACTERÍSTICAS 

Sociedade de 
economia 
mista 

1- Pessoa jurídica de direito privado:  
2- Forma de criação: apenas por registro nos órgãos competentes. A lei apenas autoriza a 
criação. 
3- Espécies (critério de diferenciação: atividade exercida): SEM que presta serviço público 
e SEM que explora atividade econômica. Aquela que exerce atividade de serviço público. A 
elas se aplicará o sistema de precatórios. Os bens são impenhoráveis. Aquela que exerce 
atividade de natureza econômica: Não haverá normas públicas como precatório e impe-
nhorabilidade. Haverá a possibilidade de penhora e a desnecessidade de precatório.   
4- Tipo societário: são apenas e tão somente sociedade anônima. 

                5- Capital acionário: o capital acionário pode ser tanto público quanto privado. Quando for          
p            privado, jamais poderá ser o majoritário. 

Empresas 
Públicas 

1- Pessoa jurídica de direito privado:  
2- Forma de criação: criada pelo registro dos atos constitutivos no órgão competente. A 
lei autoriza a criação.  
3- Espécies (critério de diferenciação: atividade exercida): EP atividade de serviço público 
e EP de atividade econômica. Mesmas noções de SEM se aplicam aqui.  

4- Tipo societário: qualquer tipo societário, exceto a sociedade anônima de CAPITAL A-
BERTO (é aquela que é negociada em bolsa, para os privados).  
5- Capital social: só podem ter capital social PÚBLICO. 

 


