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Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder normativo 

 Características: 

• É o poder de editar normas gerais e abstratas para 
regulamentar a aplicação da lei. 

• É necessário porque a lei não é – e nem teria como ser – 
capaz de especificar todas as peculiaridades de sua aplicação. 

• Obrigatoriamente deve se limitar ao que está previsto na lei, 
não podendo criar direitos, nem obrigações. 

• A lei poderá ou não prever expressamente que será 
complementada pelo regulamento. Exemplo: art. 52 da lei 
8.112/90. 



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder normativo 

 Sobre os decretos autônomos: 

• O poder normativo deve ser sempre exercido com base na 
lei, ou seja, em seus limites, não podendo criar ou restringir 
direitos, mas apenas regulamentar o seu exercício. 

• Antes da CF/88, existiam os chamados decretos autônomos, 
por meio dos quais autorizava a Constituição fossem editados 
atos normativos primários pelo Executivo. 

• Art. 84, VI, com a redação dada pela EC 32/01: há decretos 
autônomos hoje, mas sem as características dos antigos 
decretos autônomos.  



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder normativo 

 Sobre os decretos autônomos: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

VI - dispor, mediante decreto, sobre:(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando 
vagos;(Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder normativo 

 Veiculação do poder normativo: 

• Os principais atos que expressam o poder normativo são os 
regulamentos (formalizados por meio de decretos), que são 
atos privativos do Chefe do Poder Executivo. 

• Às vezes a expressão poder regulamentar é tomada como 
sinônima de poder normativo, mas este é mais amplo. 

• Pode se formalizar também por resoluções, instruções 
normativas e outros atos. 



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder hierárquico 

 Características: 

• É o poder da administração pública tem para ditar normas de 
organização interna. 

• É manifestação interna do poder e dentro da mesma pessoa 
jurídica. 

• Nunca se manifesta em relação a pessoas que não tenham um 
vínculo específico com a administração, que confira essa 
hierarquia. 

• Um dos seus principais desdobramentos é a possibilidade de 
delegação e avocação de competências.  



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder hierárquico 

 Delegação e avocação de competências: 

• Se um agente público é superior hierárquico de outro, ele 
pode, com base na hierarquia, delegar a competência para a 
prática de certos atos ao seu subalterno ou agente de mesma 
hierarquia ou avocar para si a competência de um subordinado 
para a prática de certos atos. 

• Há três hipóteses em que ã lei veda a delegação: 

 Edição de atos normativos; 

 Decisão de recurso hierárquico; 

 Competências definidas em lei como exclusivas. 



Poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar 

Poder disciplinar 

 Características: 

• É o poder da administração de penalizar, de aplicar sanções. 

• Decorre do poder hierárquico. 

• Portanto, deve haver uma vinculação prévia do Estado, seja 
com os seus agentes, seja com os próprios administrados 
(vínculo decorrente de contrato de concessão, por exemplo) 
para que sejam aplicadas sanções disciplinares. 

• Exemplo: regime disciplinar do servidor público civil federal (lei 
8.112/90). 


