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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise jurídica sobre a atividade do 

Poder de Polícia atualmente, enquanto prerrogativa da Administração Pública de regulação de 

práticas dos particulares, através da limitação do exercício de seus direitos e interesses, com a 

finalidade de preservar o interesse público, na observância dos princípios da supremacia do 

interesse público sobre o privado, da legalidade e à luz da Constituição Federal. Para tanto, 

terá como objeto de estudo os entendimentos jurídicos doutrinários, além da legislação pátria, 

analisando a origem, as características, a atuação, os excessos e os limites legais impostos a 

esta prerrogativa administrativa, a partir do qual procura ser identificado eventuais abusos e 

desvios de finalidade do poder discricionário concedido aos agentes administrativos no 

desempenho das funções  desta faculdade estatal. Por fim, busca identificar os parâmetros de 

controle administrativos e judiciais, na tentativa de procurar soluções para minimizar os 

conflitos entre o Poder Público e os particulares, além de compreender a importância do papel 

do Poder Judiciário na apreciação de atos do Poder Executivo, através de análise 

jurisprudencial das decisões dos Tribunais sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Poder de Polícia. Características. Limitação. Proporcionalidade. Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work has the goal to make a juridical analysis about the activities of the police 

power currently, as a prerogative of the public administration in the regulation of actions of 

the individuals, by limiting the exercise of their rights and freedoms, in order to maintain the 

public interest, as long as being aware of the principles of the supremacy of the public interest 

over the private interest, legality, and the Federal Constitution as well. In order to do this, will 

be studied the juridical doctrinal understandings, and the local legislation, analyzing the 

origin, characteristics, performance, excesses, and legal limits imposed over this 

administrative prerogative, in order to identify abuses and deviations of purposes of the 

discretionary power granted to the administrative agents when performing their jobs. Finally, 

it proposes the identification of administrative and judicial forms of control, on an effort to 

look for answers to minimize conflicts between the public power and the individuals, besides 

trying to understand the importance of the Judicial Power when deciding over acts from the 

Executive Power, by analyzing the courts’ decisions on the subject. 

 

Key words: Police Power. Characteristics. Limitation. Proportionality. Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo do Poder de Polícia é atualmente um dos mais importantes do direito 

administrativo, já que se trata de um tema fundamental na relação entre a Administração 

Pública estatal e os cidadãos. Com a finalidade de preservar a ordem pública e buscar o bem-

estar social, o Poder de Polícia é a prerrogativa que permite à Administração exercer atos que 

tenham este objetivo. 

Esta monografia busca tratar do tema de maneira ampla, apesar de não ter a pretensão 

de esgotá-lo, tendo em vista a sua extensão. Inicialmente, o trabalho tem como objetivo a 

identificação ads características e condições do exercício desta atividade administrativa, que 

em seu conceito legal condiciona ou limita os direitos, interesses e liberdades dos indivíduos, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público, nos termos do art. 

78 do Código Tributário Nacional, assim como analisar como isto atualmente ocorre na 

prática. 

Serão demonstrados os elementos que constituem o Poder de Polícia, além do 

conceito, características, atuação e evolução desta prerrogativa, bem como os princípios que 

legitimam e complementam o exercício deste poder, entre os quais se destacam o princípio da 

legalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e também o 

princípio da proporcionalidade.  

O estudo se faz necessário pelo motivo de sua importância, especialmente após o 

advento da Constituição Federal, que ratificou o Estado Democrático de Direito, solidificando 

os direitos e garantias fundamentais aos indivíduos, e positivando os princípios a serem 

obedecidos pela Administração Pública direta e indireta, entre outros dispositivos, os 

previstos no artigo 37 da Constituição, sendo eles os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

A partir desta premissa, será feita uma pesquisa sobre os limites do Poder de Polícia, 

assim como as hipóteses de abuso de poder e desvio de finalidade dos atos de polícia, e 

também sobre a identificação e a caracterização formas de controle administrativo e judicial 

dos mesmos, bem como os meios legais que o ordenamento jurídico brasileiro oferece aos 

particulares para ingressarem em juízo quando se sentirem lesados por atos ilegais ou 

desproporcionais. 
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Por fim, propõe-se ainda a análise jurisprudencial dos tribunais sobre o tema, 

especificamente em relação ao exercício do poder de polícia em face do inviolabilidade de 

domicílio, à responsabilidade do Estado e dos agentes administrativos, e também da atuação 

do poder de polícia ambiental e fiscal. 
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2. PODER DE POLÍCIA – CONCEITO E EVOLUÇÃO 

 

O ordenamento jurídico brasileiro apresenta como um dos mais importantes deveres 

ao Estado a observância do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

Deste modo, o poder estatal utiliza como sua prerrogativa a implementação de meios de 

controle para condicionar e impor limites aos interesses e liberdades dos particulares, com o 

objetivo de zelar pela ordem pública e tutela dos direitos coletivos. 

 

2.1 CONCEITO 

 

 No ordenamento jurídico brasileiro a definição legal do conceito de Poder de Polícia 

se encontra disciplinada no artigo 78 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 

25/10/1966): 

 
Art. 78. Considera-se poder de polícia a 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. 

Parágrafo único: Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente no limites da lei aplicável, com observância 

do processo legal e, tratando-se atividade que a lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder. 

 

Destaca-se no dispositivo a preocupação do legislador em estabelecer os critérios de 

regularidade deste poder estatal, à luz dos princípios constitucionais de legalidade e do devido 

processo legal. Além disso, alerta para eventuais excessos a serem evitados pelos agentes, 

como nos casos de abuso e desvio de poder. 

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho define poder de polícia como ‘‘a 

prerrogativa de direito público que, calcada na lei, autoriza a Administração Pública a 

restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor do interesse da 

coletividade.’’ (2014, p.77) 
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Já para Hely Lopes Meirelles poder de polícia ‘‘é a faculdade de que dispõe a 

Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 

individuais,em beneficio da coletividade ou do próprio Estado.’’ (2016, p.152) 

Celso Bandeira de Mello (2010, p. 822), em sua análise sobre o tema, destaca duas 

interpretações distintas do instituto: Poder de polícia em sentido amplo e em sentido estrito. A 

primeira é considerada quando o analisa como a atividade estatal de condicionar a liberdade e 

a propriedade aos interesses coletivos, enquanto a segunda deve ser entendida como as 

efetivas medidas tomadas pelo Estado no exercício de seus poderes, tais como as intervenções 

e os regulamentos.  

Caio Tácito  leciona que ‘‘o poder de polícia é, em suma, o conjunto de atribuições 

concedidas à administração para disciplinar e restringir, em favor de interesse público 

adequado, direitos e liberdades individuais’’ (1952, p.5). Destaca ainda a concepção clássica, 

em que o poder de polícia é simples processo de contenção de excessos do individualismo. 

Consiste, em suma, na ação da autoridade pública para fazer cumprir por todos os indivíduos 

o dever de não perturbar. (Tácito, 1952, p. 17) 

Já para a professora Maria Sylvia Zanella o Poder de Polícia é definido como ‘‘a 

atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício 

do interesse público’’. (2014, p.124) 

Percebe-se portanto que o objeto desta atividade estatal é qualquer direito ou 

propriedade que esteja na seara individual privada, que por diversos motivos afeta a 

coletividade social ou a ordem pública. As atividades da Administração Pública devem ser 

realizadas nos termos legais, com observância dos direitos de liberdade, constitucionalmente 

previstos no art. 5º, incisos IV, XIII, XV e XXII da Constituição Federal de 1988. 

A concretização do poder de polícia ainda se divide entre Legislativo e Executivo. O 

primeiro se refere aos limites legais impostos à administração pública ao exercício de suas 

atividades de restrição de liberdades aos particulares, enquanto o segundo se efetiva na 

própria competência dos agentes administrativos, na regulamentação das leis, ou no controle 

preventivo ou repressivo dos particulares (Di Pietro, 2013, p. 124). 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca ainda o conceito atual de função 

administrativa de polícia, ‘‘pela qual o Estado aplica as restrições e os condicionamentos 
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legalmente impostos, ao exercício das liberdades e direitos fundamentais, tendo em vista 

assegurar uma convivência social harmônica e produtiva’’. (2014, p. 472) 

José Cretella Júnior estabelece três elementos que devem obrigatoriamente estar 

presentes na estruturação e diretrizes do poder de polícia, sendo eles o Estado, a tranquilidade 

pública e as restrições jurídicas da liberdade. A partir desta premissa, o autor define o 

conceito de polícia como o ‘‘conjunto de poderes coercitivos exercidos pelo Estado sobre as 

atividades do cidadão mediante restrições legais impostas a essas atividades, quando abusivas, 

a fim de assegurar-se a ordem pública’’. (1985, p.12) 

O mesmo autor ainda atenta para a diferenciação entre os conceitos de poder ‘‘de’’ 

polícia e o de poder ‘‘da’’ polícia. Para o autor, o ‘‘poder "de" polícia é que fundamenta o 

poder "da" polícia. Este sem aquele seria o arbitrário, verdadeira ação policial divorciada do 

Estado de direito’’. (Cretella Júnior, 1985, p.26) 

O vocábulo ‘‘polícia’’ merece também uma análise especial, no que se refere a seu 

significado. A palavra deriva-se, sucessivamente, das vozes, grega politeia e latina politia, que 

procedem do étimo grego polis, daí a sua conotação à ordem da cidade antiga– ou seja, à sua 

administração. (Moreira Neto, 2014, p.530) 

 

2.1.1  Polícia Administrativa e Judiciária 

 

Em geral, a doutrina clássica do direito administrativo destaca a diferença entre a 

polícia administrativa e a polícia judiciária pelo fato do caráter preventivo da primeira e 

repressivo da segunda. Contudo, não se trata de uma divisão absoluta, já que muitas vezes os 

agentes da Polícia Administrativa agem repressivamente, quando, por exemplo, interditam um 

estabelecimento comercial ou apreendem bens obtidos por meios ilícitos (Carvalho Filho, 

2014: p.83). 

 

Cabe ressaltar que tanto os meios de atuação da Polícia Administrativa e da Polícia 

Judiciária devem cumprir requisitos próprios para efetivar sua legitimidade. O poder estatal 

não pode simplesmente aplicar uma sanção sem a garantia de um processo legal com ampla 
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defesa assegurada, em observância dos princípios constitucionais do contraditório e do devido 

processo legal. 

Outros exemplos de atuação da Polícia Administrativa estão na fiscalização dos 

serviços estatais previstos na Constituição Federal e em leis ordinárias, tais como  educação, 

saúde, trabalho e assistência social. 

Em linhas gerais, a principal diferença entre as duas reside no fato de a Polícia 

Administrativa ser mais ampla, se relacionando com a imposição de limites e condições a 

direitos e atividades eminentemente lícitas , enquanto a Polícia Judiciária se relaciona com a 

responsabilização dos transgressores da lei em atividades ilícitas,  que acabam por perturbar a 

ordem pública. 

Deste modo, a Polícia Administrativa é atividade da Administração que se exaure em 

si mesma, sendo efetivada tão somente pela administração pública. Já a Polícia Judiciária, 

embora seja atividade administrativa, prepara a atuação da função jurisdicional penal, 

executados privativamente por órgãos especiais como a Polícia Civil e Militar, evidenciando 

deste modo a responsabilização penal inerente à esta prerrogativa estatal (Carvalho Filho, 

2014, p. 83). 

José Cretella Júnior (1985, p. 17) atenta ainda para uma terceira classificação, onde o 

Estado realiza as duas funções simultaneamente: 

 

Embora não seja denominação corrente nos autores especializados, denominamos 

policia mista ao organismo estatal que acumula ou exerce, sucessiva  ou 

simultaneamente, as duas funções, a preventuiva e a repressiva, como é o caso da 

polícia brasileira em que o mesmo agente previne e reprime. 

 

   2.2  CARACTERÍSTICAS 

 

Além do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o poder de 

polícia no ordenamento jurídico pátrio também deve observar os princípios gerais que 

direcionam a administração pública, tais como o da legalidade, moralidade, impessoalidade e 

eficiência, dispostos no artigo 37, caput da Constituição Federal. 
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Também são notórios a necessidade de motivação dos atos administrativos, assim 

como o dever de proporcionalidade das decisões dos agentes administrativos na prerrogativa 

de suas funções.  

Pode-se dizer que o poder de polícia é um conjunto de atos e procedimentos realizados 

pela administração, que acarretam limitação direta a direitos dos particulares. Diferentemente 

da atuação de serviço público, o poder de polícia atua por meio de prescrições, e não 

prestações. (Medauar, 2014: 22,23) 

Celso Bandeira de Mello (2010, p.821) ressalta o caráter negativo do poder de polícia, 

diferentemente da acepção comum. Isto é, o poder de polícia requer tão somente uma 

abstenção dos particulares, destacando-se a obtenção indireta da utilidade pública, por meio 

da imposição de um non facere por parte da administração pública.  

Diógenes Gasparini destaca entre os elementos imprescindíveis à qualquer ato de 

polícia a necessidade de interesse público ou social, sua fundamentação  em um vínculo geral, 

além de sua incidência sobre a propriedade e a liberdade dos particulares. (Gasparini, 2005, 

p.124-125) 

Dentre as principais características do poder de polícia, destacam-se a 

autoexecutoriedade, a discricionariedade e a coercibilidade. 

 

2.2.1 Autoexecutoriedade 

 

A autoexecutoriedade se relaciona com o fato de a administração pública não 

necessitar de recorrer ao Poder Judiciário para executar suas decisões. Isso é fundamentado 

pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, já que a administração 

necessita de dinamismo em suas decisões na manutenção da ordem pública.  

Hely Lopes Meirelles (2016, p. 159), nesse sentido, define as consequências desta 

prerrogativa do Poder Público: 

 

Com efeito, no uso desse poder, a Administração impõe diretamente as medidas ou 

sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade antissocial 
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que ela visa a obstar.[...] O que o princípio da autoexecutoriedade autoriza é a 

prática do ato de polícia administrativa pela própria Administração, 

independentemente de mandado judicial. 

 

Nesse sentido, a autoexecutoriedade pode ser desdobrada em exigibilidade e 

executoriedade. A exigibilidade resulta da possibilidade que tem a Administração de tomar 

decisões executórias, sem a necessidade de autorização judiciária. Já a executoriedade 

consiste na faculdade que tem a Administração de realizar diretamente a execução forçada, 

usando, se for o caso, da força pública para obrigar o administrado a cumprir a decisão (Di 

Pietro, 2013: p. 127). 

Apesar disso, como destaca José dos Santos Carvalho Filho, é amplamente admitido o 

controle judicial dos atos administrativos referentes a execução do poder de polícia, amparado 

pela proteção constitucional aos direitos fundamentais. O que é vedado ao Judiciário é a 

atuação como substituto do administrador, já que neste caso seria desvirtuada a separação de 

poderes. (2014, p.88) 

 

2.2.2  Discricionariedade 

 

A discricionariedade é sem dúvida a característica mais polêmica do poder de polícia. 

Isso ocorre pelo fato de muitas vezes a atuação da Administração Pública ser vinculada, e 

mesmo quando deixa as decisões a critério da administração, essa deve observar os princípios 

que regem o direito administrativo, além dos princípios gerais do ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente após o advento da Constituição Federal de 1988. 

Dentre diversos dispositivos constitucionais, pode ser destacado como essencial o que 

se encontra no art. 5, XV, da Constituição Federal, no qual menciona ser livre a locomoção no 

território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens. Além disso, o art.5, XXIV condiciona a restrição do 

direito de propriedade dos cidadãos à observância do princípio da legalidade: 

 

                                          Art. 5,  XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
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mediante justa e prévia indenização em dinheiro,ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Vitor Rhein Schrato define a discricionariedade administrativa como  efetivamente 

aquela que constitui ‘‘a margem de liberdade que a lei confere ao administrador público para, 

dentro dos quadrantes nela contidos, determinar, diante do caso concreto, qual a melhor 

solução a ser adotada, entre diversas que podem ser cogitadas em tese’’. (2014, p. 29) 

Caio Tácito (2001, p. 20) destaca a evolução do caráter discricionário nos tempos 

modernos, e seu conflito com a legalidade: 

 

 O fortalecimento do poder discricionário – do qual o poder de polícia é uma das 

manifestações mais atuantes – colocou em destaque a necessidade de 

aperfeiçoamento do controle de legalidade de modo a conter, oportunamente, os 

excessos ou violências da administração pública 

 

 

Cabe salientar que a discricionariedade deve estar revestida não somente de 

legalidade, como também na observância dos princípios da proporcionalidade e da eficácia, 

sendo de fundamental importância a tomada de decisão que causa menos dano aos 

particulares envolvidos. Nota-se portanto que esta faculdade administrativa encontra diversas 

restrições e limites, que serão estudados em momento posterior. 

 

2.2.3  Coercibilidade 

 

Muitos autores definem a coercibilidade como característica sinônima da 

autoexecutoriedade. Contudo, tal característica apresenta alguns traços peculiares que a torna 

peculiar. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella leciona: ‘‘A coercibilidade é indissociável da 

autoexecutoriedade. O ato de polícia só é autoexecutório porque dotado de força coercitiva’’. 

(2013, p. 124) 

Pode-se dizer portanto que a coercibilidade está relacionada com o poder de imposição 

aos particulares por parte da Administração Pública, bem como a faculdade revestida pela 

legalidade do ordenamento jurídico de a mesma se utilizar da força para dirimir eventuais 

conflitos.  
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Hely Lopes Meirelles destaca que ‘‘não há ato de polícia facultativo para o particular, 

pois todos eles admitem a coerção estatal para tomá-los efetivos, e essa coerção também 

independe de autorização judicial’’. Logo, a Administração Pública tem a faculdade de 

utilizar a força, independemente de autorização judicial, desde que respeite os princípios 

gerais de proporcionalidade e razoabilidade, sob pena sofrer a responsabilização judicial ao 

Estado e seus agentes. (2016, p.161) 

As sanções administrativas são as medidas conferidas ao Estado para efetivar seu 

poder coercitivo em face dos particulares, de modo a garantir a eficácia da atuação do Poder 

de Polícia, estabelecendo a punibilidade adequada prevista em lei, sendo cabível inclusive a 

acumulação de duas ou mais sanções para a mesma conduta.  

Dentre as variadas espécies de sanções administrativas, destacam-se as multas, a 

proibição de fabricação ou comercialização de determinados produtos, além de sanções 

aplicadas pelas agências reguladoras, como por exemplo a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  

Também podem ser destacadas modalidades de sanção sui generis, como nos casos de 

desapropriação sancionatória de imóvel urbano, quando não edificado, subutilizado ou não 

utilizado, com fundamento no princípio constitucional da função social da propriedade urbana 

(Moreira Neto, 2014, p.564). 

Cabe ressaltar a previsão do artigo 1º da Lei 9.873, de 23.11.99, que prevê que  

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. 

Como já mencionado, a discricionariedade inerente ao poder de polícia não é absoluta, 

razão pela qual o poder sancionador também deve conter limitações legais, à luz da 

Constituição Federal de 1988. Em relação a essa repressão estatal, faz-se necessário analisar a 

atividade sancionatória estatal de forma autônoma, contextualizada no atual cenário prático do 

direito administrativo (De Palma, 2013, p.81) 

2.3  ATUAÇÃO 
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Com o objetivo de preservar o bem estar social e a ordem pública, a atuação da 

Administração Pública no âmbito do exercício do poder de polícia ocorre de duas formas 

distintas.      

 A primeira se dá através da expedição de atos normativos, que têm como 

característica o seu conteúdo genérico, abstrato e impessoal. Tais medidas podem ser descritas 

como previsões genéricas de limitações administrativas, que são aplicadas de maneira 

impessoal a todos os particulares, como por exemplo a  edição de decretos, regulamentos e 

portarias que impõem restrições a determinadas atividades dos indivíduos. (Carvalho Filho, 

2014, p. 85). Já a segunda ocorre por meio de atos concretos, estes sim revestidos de 

pessoalidade, uma vez que são atos veiculados a indíviduos específicos. 

Os atos da Administração Pública no exercício do Poder de Polícia ainda se 

classificam, quanto ao objeto, em determinações e consentimentos estatais. Enquanto as 

determinações se caracterizam como manifestações estatais para manter a ordem pública, 

gerando deveres e obrigações aos indivíduos, os consentimentos podem ser descritos como a 

resposta positiva da Administração para determinada atividade requerida por particular, como 

ocorre nas licenças e autorizações concedidas (Carvalho Filho, 2014, p.85). 

Um dos exemplos da atuação estatal nesse sentido é a outorgação de alvarás de 

autorização e licença, que a Administração Pública confere aos particulares. Para Hely Lopes 

Meirelles (2016, p.162), ‘‘alvará é o instrumento da licença ou da autorização para a prática 

de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de policiamento 

administrativo’’. O alvará pode ser ainda definitivo ou precário: será definitivo e vinculante 

para a Administração quando expedido diante de um direito subjetivo do requerente, 

caracterizando uma licença ao particular.  

Enquanto o alvará precário é discricionário, situação na qual a Administração Pública 

o concede por liberalidade, caracterizando uma autorização. Contudo, ambos devem respeitar 

as normas legais (Meirelles, 2016, p.162). 

Além da expedição de atos normativos e consentimentos estatais, podem ser 

identificadas como medidas de polícia a sujeição formal e a repressão. A primeira relaciona-

se à imposição de deveres ou sacríficios de direitos, que também pode estar caracterizada na 

promoção de um ato administrativo. Já a segunda se caracteriza como a imposição de 
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correções e sanções, com o Poder Público desempenhando seu papel sancionador. (Olbertz, 

2014, p.51) 

Outra hipótese de atuação nesse sentido se faz pela fiscalização sanitária estadual e 

municipal, que geralmente são impostos através dos Códigos Sanitários Estaduais e dos 

Regulamentos Sanitários Municipais. Em relação aos Códigos Sanitários, Hely Lopes 

Meirelles (2016, p. 169) leciona: 

 

Além de estabelecer as normas sanitárias para o território estadual, o Código 

sanitário impõe medidas de atuação para os particulares e para as autoridades e 

agentes sanitários, incumbidos da fiscalização e punição dos infratores.  

Esses Códigos, em geral, impõem à propriedade particular, e especialmente às 

construções, uma série de limitações administrativas de ordem sanitária, relegando 

aos Municípios a regulamentação estrutural das obras. 

 

Conforme já mencionado, os atos de polícia devem ser executados em observância aos 

princípios de proporcionalidade e eficácia, além da necessidade, uma vez que o ordenamento 

jurídico admite a possibilidade de controle de atos administrativos, tanto  pelo Poder 

Judiciário ou até mesmo pela própria Administração, no exercício da autotutela 

administrativa. 

Em relação aos meios gerais de atuação, os doutrinadores costumam a dividir entre 

àquela realizada pelo Poder de Polícia Originário, que se caracteriza por emanar da própria 

entidade, seja por parte da União, Estados ou Municípios, e a realizada pelo Poder de Polícia 

Delegado, que é aquela outorgada às pessoas da Administração Pública Indireta através de 

transferência legal de atribuições. 

O Poder de Polícia delegado encontra entretanto, apesar de se tratar de tema bastante 

polêmico, resistência por parte da doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

com base no princípio da separação dos poderes, e também pela interpretação de que se trata 

de atividade típica do Estado.  

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella que ‘‘o poder de polícia envolve o 

exercício de prerrogativas próprias do poder público, especialmente a repressão, insuscetíveis 

de serem exercidas por um particular sobre outro’’. 
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Ainda sobre a impossibilidade de delegação, tendo em vista o disposto no art.4, inciso 

III da Constituição Federal, que trata da indelegabilidade das funções exclusivas ao Estado, 

dentre elas as decorrentes do exercício do poder de polícia, José dos Santos Carvalho Filho 

(2014, p. 437) leciona: 

 

Não será lícito, assim, celebrar contrato de concessão para que parceiro privado 

fiscalize exercício de profissões ou exerça o controle (regulação) atribuído às 

agências reguladoras. A menção à função jurisdicional era dispensável: nunca houve 

cogitação no sentido de delegá-la a entes privados. A ter-se que mencioná-la, o 

mesmo deveria ter sido feito relativamente à função legiferante do Estado, tão 

obviamente indelegável quanto a jurisdicional. 

 

Como se percebe, tanto o legislador como a doutrina majoritária são claros na vedação 

da delegabilidade das funções essenciais da Administração Pública no âmbito do exercício do 

poder de polícia. Contudo, cabe ressaltar que a delegabilidade, em situações onde os 

delegados não desempenham efetivamente atividades típicas de Estado, é admitida. Nesse 

sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2014, p.82) manifesta-se: 

 

Em determinadas situações em que se faz necessário o exercício do poder de polícia 

fiscalizatório (normalmente de caráter preventivo) , o Poder Público atribui a 

pessoas privadas, por meio de contrato, a operacionalização material da fiscalização 
através de máquinas especiais, como ocorre, por exemplo, na triagem em aeroportos 

para detectar eventual porte de objetos ilícitos ou proibidos. Aqui o Estado não se 

despe do poder de polícia nem procede a qualquer delegação, mas apenas atribui ao 

executor a tarefa de operacionalizar máquinas e equipamentos, sendo-lhe incabível, 

por conseguinte, instituir qualquer tipo de restrição; sua atividade limita-se, com 

efeito, à constatação de fatos. O mesmo ocorre, aliás, com a fixação de 

equipamentos de fiscalização de restrições de polícia, como os aparelhos eletrônicos 

utilizados pelos órgãos de trânsito para a identificação de infrações por excesso de 

velocidade: ainda que a fixação e a manutenção de tais aparelhos possam ser 

atribuídos a pessoas privadas, o poder de polícia continua sendo da titularidade do 

ente federativo constitucionalmente competente.Nada há de ilícito em semelhante 
atribuição operacional. 

 

 

Como exceção a atuação regular do Estado no exercício de polícia, podem ser 

identificadas duas hipóteses onde, visando a preservação da ordem pública em caráter 

emergencial, o Constituinte prevê as situações onde poderão ser decretados uma extensão do 

poder de polícia, na ocorrência do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, encontrando 

respectivamente base legal nos artigos 136 e 137 e incisos: 
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Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou 

prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a 

paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas 

por calamidades de grandes proporções na natureza. 

Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o 

Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para 

decretar o estado de sítio nos casos de: 

 I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a 

ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa; 

II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

 

Também é importante frisar a ampla extensão do poder de polícia atualmente, 

abrangendo desde a proteção à moral e aos bons costumes, a preservação da saúde pública, o 

controle de publicações, a segurança das construções, dos transportes e da via viária até a 

segurança nacional em particular. (Meirelles, 2016, p.157) 

 Isso contribui para tornar os conflitos entre o poder público e os entes privados cada 

vez mais complexos, tendo o Poder Judiciário elevada importância para a preservação de 

múltiplos direitos envolvidos. 

 

2.4  EVOLUÇÃO 

 

O Poder de Polícia encontra sua origem na Idade Média, período feudal, onde ‘‘o 

príncipe era detentor de um poder conhecido como jus politiae e que designava tudo o que era 

necessário à boa ordem da sociedade civil’’ (Cretella Júnior, 1986 apud Di Pietro, 2013, 

p.122). 

Com o passar do tempo, assim como o fim da Idade Média, o poder concentrado nas 

mãos da monarquia passou a ser um pouco mais limitado, especificamente na segunda fase da 

Idade Moderna, após o apogeu dos Estados absolutistas, marcada pela implementação de um 

Estado de Direito, que tem como um de seus princípios básicos o da legalidade. (Di Pietro, 

2013, p. 122) 
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 Com o advento do Iluminismo, a partir do século XVIII, bem como a crescente 

relevância dos direitos de liberdade e propriedade bases do Liberalismo Clássico, a ingerência 

estatal na vida dos particulares passou a ser vista como excepcional, sendo assim o poder de 

polícia limitado a manter a igualdade social e zelar pela ordem pública, sem cometer excessos 

que violassem a legalidade ou a liberdade dos indivíduos. 

Em um momento posterior, ‘‘o Estado Liberal começa a se transformar em Estado 

Intervencionista; a sua atuação não se limita mais à segurança e passa a estender-se também à 

ordem econômica e social’’ ( Di Pietro, 2013, p. 123) .  

Portanto, além de manter a ordem pública e limitar os direitos dos particulares, a 

execução do poder de polícia administrativa passou a englobar outros campos de atuação 

previamente mencionados, tais como a saúde, a educação, a assistência social, o trabalho, a 

cultura, meio ambiente, a proteção dos direitos do consumidor, entre outros. 

Nesse sentido, Caio Tácito (2001, p.21) leciona que ‘‘a era dos direitos sociais, na qual 

o Estado passa a responder pela segurança de uma parcela da sociedade contra os infortúnios 

da vida, faz proliferar os órgãos do serviço público’’. 

Com o aumento de ingerência estatal, bem como o fortalecimento do poder 

discricionário, tornou-se necessário o aperfeiçoamento das medidas de controle, tendo o Poder 

Judiciário importância fundamental neste processo.  

Isto passou a ocorrer seja por meio da análise da constitucionalidade das leis, em sede 

de controle difuso ou concentrado, ou do controle da legalidade dos próprios atos 

administrativos em si, com a principal preocupação em preservar a finalidade ideal da 

competência estatal na edição de norma restritiva de direitos individuais. (Tácito, 2001, p.20) 

Nesse cenário surgem então os remédios constitucionais, como o habeas corpus, o 

mandado de segurança, e mais recentemente a ação popular, solidificada na Constituição 

Federal de 1988, instrumentos que buscam coibir o abuso de poder dos agentes 

administrativos no exercício de suas funções. 

Conclui-se então que o poder de polícia não se relaciona apenas com aspectos 

relativos à segurança pública e a ordem pública, e sim com a quase totalidade da atuação do 

poder estatal no âmbito de suas competências, especialmente no Brasil, onde a Constituição 

Federal prevê diversos deveres relativos a atividades da Administração Pública, como por 
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exemplo os elencados em seu artigo 23, que dispõe sobre a competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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3. PODER DE POLÍCIA – LIMITES E CONTROLE 

 

 A partir do século XX, a extensão da atuação do Poder de Polícia por parte do Estado 

tem aumentado cada vez mais. Áreas como a polícia sanitária, a polícia de trânsito, e a polícia 

ambiental tem obtido um gradual crescimento de interesse de tutela por parte da 

Administração Pública. 

    Além disso, a ingerência do Estado na vida do particular apresenta similar 

crescimento,  como se verifica na polícia que fiscaliza as atividades individuais dos cidadãos, 

principalmente as que condicionam os direitos de liberdade e propriedade dos particulares, ou 

em situações onde a polícia acaba por fazer uso de elevada violência no exercício de suas 

prerrogativas.  

Cabe à sociedade então refletir sobre o alcance e as limitações que se fazem 

necessárias a determinadas situações, onde a Administração Pública se utiliza da 

discricionariedade do Poder de Polícia a ela aferido legalmente, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

      

3.1 LIMITES AO PODER DE POLÍCIA 

 

Segundo Caio Tácito (2001, p.19), o Poder de Polícia é uma das faculdades 

discricionárias do Estado, visando a proteção da ordem, da paz, e do bem-estar sociais. Por 

consequência, enquanto um poder discricionário, sua atuação será pautada através da análise 

de de conveniência, necessidade e eficácia do ato em questão, na observância dos princípios 

de proporcionalidade e razoabilidade, além dos interesses coletivos e da manutenção da 

ordem pública. 

Conforme já mencionado, tal faculdade contudo encontra limites impostos pela 

legislação, seja quanto à competência e a forma, aos fins, e também com relação ao objeto. 

Logo, podemos verificar que se trata de uma discricionariedade condicionada, tendo a  
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Constituição Federal legislação infraconstitucional fundamental papel neste quesito. (Di 

Pietro, 2013: 129) 

Se faz oportuno salientar novamente o conceito doutrinário de discricionariedade. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 973), com maestria, define o conceito de 

discricionariedade da Administração Pública:  

 

Discricionariedade é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para 

eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois 

comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de 

adotar a solução adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 

fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se 

possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente.. Caberá 
portanto ao administrador, através de juízo valorativo, decidir sobre a execução do 

poder repressivo, considerando o interesse da coletividade. 

 

A discricionariedade portanto não se confunde com a arbitrariedade, que ocorre 

quando o agente administrativo ultrapassa os limites legais, o que é passível inclusive de 

controle judicial interno, pela própria administração ou externo, por via judicial. (Carvalho 

Filho, 2014: p. 88) 

Um dos principais exemplos onde se verifica uma limitação à discricionariedade 

absoluta da Administração Pública é o que ocorre nos casos de desvio de finalidade 

administrativa. Isto  pode ocorrer quando o agente ou órgão administrativo ignora o disposto 

na norma que autoriza a execução do poder repressivo,  ou simplesmente substitui o interesse 

público previsto em seu destinatário por interesse privado, ou diverso daquele mencionado em 

lei. Tal conduta ocasiona a nulidade do ato administrativo, sem prejuízo das consequências 

legais, civis, penais e administrativas. (Di Pietro, 2013, p. 129) 

Nesse sentido, destaca-se o previsto no art. 37 Constituição Federal de 1988: 

 

 ‘‘Art. 37 A administração publica direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia [...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.’’ 
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Nota-se portanto, que não há um caráter discricionário absoluto no Poder de Polícia 

estatal, que pode ser, em diferentes momentos, vinculado, tendo em vista específica 

determinação legislativa que prevê exatamente a conduta a ser praticada pela administração 

(Carvalho Filho, 2014: p. 88).   

 

3.2  PROPORCIONALIDADE NO PODER DE POLÍCIA 

 

O princípio da proporcionalidade é sem dúvida um dos mais importantes não somente 

do direito administrativo, como de todo o ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere ao 

Poder de Polícia, a observância do dever de proporcionalidade nos atos administrativos se 

torna fundamental, especialmente após o advento da Constituição Federal de 1988, que 

estabeleceu direitos adjuntos ao Estado Democrático de Direito, dentre eles a dignidade da 

pessoa humana, as liberdades individuais, assim como as garantias de cunho social. 

O tema é bastante pertinente atualmente, tendo em vista a ocorrência de inúmeras 

manifestações pelo Brasil, seja decorrente de turbulências políticas ou movimentos sociais, 

situações onde o Estado muitas vezes age com excesso desproporcional para dirimir eventuais 

conflitos. 

O princípio da proporcionalidade, também descrito por alguns autores como ‘‘o 

princípio de proibição do excesso’’, encontra sua origem no direito alemão, nos ensinamentos 

do jurista Robert Alexy. O Brasil, especificamente por atividade do Supremo Tribunal 

Federal, tem admitido uma interpretação do ‘‘sistema de reserva legal proporcional’’ da corte 

alemã. 

Para Karlin Olbertz (2014, p. 52):  

 

[...] a medida de polícia deve ser avaliada em função de determinados elementos, 

tais como o valor fundamental do bem jurídico protegido, as consequências em face 

dos destinatários do ato, a onerosidade, os interesses coletivos, e os interesses 
individuais dos sujeitos atingidos direta e indiretamente. Somente dessa forma é que 

será viável estimar a repercussão negativa da medida. 
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A doutrina clássica já atentava para a necessidade de observância do princípio, 

evidenciando que apenas o princípio da legalidade não é suficiente para justificar todo e 

qualquer ato discricionário da Administração Pública.  Para Caio Tácito (2001, p.10), o objeto 

do ato de polícia deve ser não somente lícito, mas idôneo e proporcional à ameaça à ordem 

jurídica. 

Hely Lopes Meirelles (2016, p.164), atenta para as consequências da 

desproporcionalidade: 

 

O poder de polícia autoriza limitações, restrições, condicionamentos; nunca 

supressão total do direito individual ou da propriedade particular, o que só poderá 

ser feito através de desapropriação. A desproporcionalidade do ato de polícia ou seu 

excesso equivale a abuso de poder e, como tal, tipifica ilegalidade nulificadora da 

sanção. 

 

A doutrina majoritária moderna divide ainda o dever de proporcionalidade em três 

sub-regras ou elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Conforme leciona Virgílio Afonso da Silva (2002, p. 34), as sub-regras apresentam um caráter 

progressivo, ou seja, a análise da adequação deve preceder a da necessidade, que, por sua vez, 

deve preceder a da proporcionalidade em sentido estrito. 

A adequação afere se os meios utilizados são aptos a alcançar o resultado obtido. essa  

forma,  uma  medida  somente  pode  ser considerada inadequada se sua utilização não 

contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo pretendido. 

Já a necessidade se refere a análise, por parte do agente administrativo, se não há 

nenhum outro meio menos gravoso, ou seja, meio que limite em menor escala o direito do 

órgão ou indivíduo que sofre a ingerência estatal. 

   A diferença entre o exame da necessidade e o da adequação se dá pelo fato de o 

exame da necessidade ser um exame imprescindivelmente comparativo, entre duas ações 

distintas, enquanto que o da adequação é um exame absoluto, relativo somente ao resultado 

do ato administrativo. (Da Silva, 2002 p. 39) 

   Por fim, ainda que o ato esteja revestido de adequação e necessidade, se faz 

necessário ainda o exame da proporcionalidade em sentido estrito. Se a importância da 
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realização do direito fundamental, no qual a limitação  se baseia, não for suficiente   para 

justificá-la, será ela desproporcional. (Da Silva, 2002 p. 39) 

   Este elemento portanto se relaciona com o peso da medida a ser efetivada pelo ato de 

polícia, e se o objeto da mesma se faz justificável, ou seja, quando as vantagens a serem 

conquistadas superarem as desvantagens. (Carvalho Filho, 2014, p.43) 

Souza e Sampaio (2000, p. 18) atentam para o papel essencial da proporcionalidade na 

atuação do Ministério Público e do Sistema Tributário, à luz do disposto na Constituição 

Federal de 1988: 

 

Na atuação do Ministério Público, o inciso II do artigo 129 assegura a tomada de 

medidas necessárias (proporcionais) destinadas a garantir o respeito dos direitos 

constitucionais pelos Poderes Públicos e serviços de relevância pública. O inciso IX 

deste mesmo artigo reza ser função do Ministério Público o exercício de outras 

atividades que sejam compatíveis com sua finalidade, juízo este que encontra-se 

gerido pelo princípio em voga.  

Em face do Sistema Tributário, entende-se que a Constituição consagrou a 

proporcionalidade quando, por exemplo, proibiu a tributação com efeito de confisco 

(artigo 150, IV), pois a carga tributária não pode ser onerosa a ponto de ocasionar ao 

particular sua perda. As alíquotas dos tributos devam, sempre que possível, ser 

proporcionais à capacidade econômica do contribuinte (artigo 145, §1º) 

 

Um exemplo de medida desproporcional ocorre quando uma autorização para 

espetáculo teatral é negada pela autoridade competente, em virtude de se tratar de espetáculo 

não apropriado para menores de dezesseis anos. Trata-se de medida que atinge a sua 

finalidade, todavia não está em consonância com o princípio da proporcionalidade, já que 

seria cabível a simples restrição da participação de crianças e adolescentes no espetáculo 

teatral. (Olbertz, 2014, p. 54) 

  Muitos doutrinadores interpretam a regra da proporcionalidade como sinônimo da 

regra ou princípio da razoabilidade. Contudo, apresentam diferenças peculiares. Virgílio 

Afonso da Silva (2002, p. 30) leciona: 

 

A regra da proporcionalidade[...] Na forma desenvolvida pela jurisprudência 

constitucional alemã, tem ela uma estrutura racionalmente definida, com sub-

elementos independentes - a análise da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito - que são aplicados em uma ordem pré-

definida, e que conferem à regra da proporcionalidade a individualidade que a 

diferencia,  claramente, da mera exigência de razoabilidade. 
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   Apesar de crescente incorporação do dever de proporcionalidade no direito pátrio, os 

tribunais de uma maneira geral ainda se encontram arraigados ao disposto apenas no texto 

legal, desconsiderando uma interpretação sistêmica e efetiva da Constituição Federal de 1988, 

o que certamente merece análise minuciosa posterior, quando se verificar a necessidade de 

julgamento do dever administrativo de proporcionalidade em casos judiciais concretos. 

 

3.3 ABUSO DE PODER E DESVIO DE FINALIDADE 

 

Apesar de todas as previsões legais constitucionais, não são raras as situações onde os 

agentes usam força excessiva ou ultrapassam os limites legais em sua atuação, além de não 

atentar aos princípios que regem a Administração Pública, como a impessoalidade e a 

moralidade administrativa, caracterizando o abuso de poder.  

Conforme já mencionado, a discricionariedade conferida ao Poder Público não deve 

em nenhuma hipótese tornar-se arbitrária. Nesse sentido, Caio Tácito (2001, p.8) argumenta 

que ‘‘a capacidade de auto-determinação naqueles setôres em que a lei não vinculou o 

procedimento do administrador se executa apenas no tocante a determinados elementos do ato 

administrativo’’. Isto quer dizer que, na ocorrência de excessos, os atos discricionários estão 

sujeitos ao controle tanto administrativo quanto judicial. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, tais excessos podem se apresentar de dois 

modos distintos. O primeiro se configura quando a medida escolhida pelo agente apresenta 

intensidade maior do que a necessária para compulsão do obrigado, enquanto no segundo a 

medida apresenta extensão maior do que a necessária para a obtenção dos resultados 

licitamente perseguíveis. (2010, p.843) 

De um modo geral, podem ser identificadas diversas formas de abuso de poder, seja no 

campo político, econômico, ou pessoal, ou em situações onde o agente administrativo 

apresenta improbidade no desempenho de sua função, seja em matéria legislativa, policial, ou 

na própria seara administrativa, obtendo vantagens para si ou para outrem, ou ultrapassam os 

limites estabelecidos em lei. 
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A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º, inciso XXXIV, ‘‘a’’, o direito de 

defesa para os particulares nestes casos: 

 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 

ilegalidade ou abuso de poder; 

 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado tem sido relativizado 

na doutrina moderna, o que torna o dever de proporcionalidade ao exercício do poder de 

polícia cada vez mais fundamental. Hely Lopes Meirelles (2016, p.164), atenta para as 

consequências da desproporcionalidade: 

 

O poder de polícia autoriza limitações, restrições, condicionamentos; nunca 

supressão total do direito individual ou da propriedade particular, o que só poderá 

ser feito através de desapropriação. A desproporcionalidade do ato de polícia ou seu 

excesso equivale a abuso de poder e, como tal, tipifica ilegalidade nulificadora da 

sanção. 

Na prática, os atos revestidos com excesso de poder podem ser tidos como válidos até 

o limite em que não ultrapassou aquilo previsto em lei, caso seja possível estabelecer este 

limite. Dentre outras formas de arguição jurídica, A Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, que 

regulamenta a ação popular, também prevista no art. 5º, inciso LXXIII da Constituição 

Federal, prevê a possibilidade de invalidação dos atos em que hajam excesso de poder aos 

cidadãos. 

Maria Sylvia Zanella (2014, p. 252) discorre sobre a possível responsabilização 

decorrente de atos abusivos: 

 

Tanto o excesso de poder como o desvio de poder podem configurar crime de abuso 

de autoridade, quando o agente público incidir numa das infrações previstas na Lei 
nº 4 .898, de 9-12-65, alterada pela Lei nº 6.657, de 5-6-79, hipótese em que ficará 

sujeito à responsabilidade administrativa e à penal, podendo ainda responder 

civilmente, se de seu ato resultarem danos patrimoniais. 

 

Já o desvio de finalidade tem semântica semelhante ao abuso de poder. A Lei de Ação 

Popular (Lei nº 4.717/65) define a caracterização do desvio de finalidade, em seu art. 2º, “e”, 

e parágrafo único, ‘‘e’’: 
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‘‘Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

e) desvio de finalidade. 

 Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

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’’ 

 

Nota-se que se trata de um vício de legalidade, com o resultado da conduta do agente 

fugindo ao previsto pelo legislador, como por exemplo quando ocorre um favorecimento 

decorrente de uma ação ou omissão da Administração Pública. Nesse sentido, Caio Tácito 

(2001, p.24) leciona sobre o princípio da impessoalidade: 

 

‘‘Parecerá, assim, um paradoxo que, embora deva incidir sobre pessoas, a gestão 

administrativa terá de ser impessoal, mormente quando a própria Constituição impõe 

ao Poder Público tratamento peculiar aos integrantes de categorias distintas da 

coletividade, como a criança, o adolescente, o idoso ou o deficiente[...] 

[...]Contudo, a Administração Pública tem como norma básica a proteção de 

interesses coletivos, ainda que peculiares a grupos definidos em lei e, por esta forma, 

submetidos a tratamento especial. O princípio da impessoalidade repele atos 

discriminatórios que importam favorecimento ou desapreço a membros da sociedade 

em detrimento da finalidade objetiva da norma de direito a ser aplicada.’’ 

 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto destaca como exemplos de configuração do desvio 

de poder o caso em que ocorre na recusa da Administração em receber tributos que lhe são 

devidos por uma empresa concessionária, visando a impedi-la de alienar seus bens, além da 

situação onde uma desapropriação é efetivada para atender a qualquer outro interesse que não 

seja o público. (2014, p.264) 

Por outro lado, José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 121) estabelece com maestria 

a distinção de mera ilegalidade e a essência do desvio de finalidade : 

 

Na verdade, o fato em si de estar a conduta apartada do fim legal não retrata 

necessariamente o desvio de finalidade, vez que até por erro ou ineficiência pode o 

agente cometer ilegalidade. O desvio pressupõe o animus, vale dizer, a intenção 

deliberada de ofender o objetivo de interesse público que lhe deve nortear o 

comportamento.Sem esse elemento subjetivo, haverá ilegalidade, mas não 

propriamente desvio de finalidade. 
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O desvio de finalidade ainda não se confunde com a desproporcionalidade, uma vez 

que, enquanto o vício do ato administrativo do desvio se relaciona a finalidade ou ao objetivo 

do agente, o vício do ato desproporcional se relacionam aos meios de exercício estatal, que 

são inadequados. (Vitta, 2010, p. 177) 

 

3.4  CONTROLE DOS ATOS DE POLÍCIA 

 

Com o objetivo de sanar os vícios expostos, faz-se necessário o controle posterior dos 

atos, que pode ser efetivado tanto pelo controle do sistema administrativo ou pelo controle 

judicial dos atos administrativos. Propõe-se portanto um breve estudo sobre o controle dos 

atos administrativos eminentemente discricionários. 

De início, é importante salientar que os atos administrativos gozam de presunção 

relativa de legitimidade e veracidade, cabendo ao reclamante, no caso os indivíduos que se 

sentirem lesados por determinada conduta, o ônus da prova em eventual processo 

administrativo ou judicial. 

No controle realizado pelo próprio ente ou agente administrativo, através de sua 

própria análise sobre os critérios de conveniência e oportunidade, que caracterizam a sua 

discricionariedade, pode a Administração editar ou revogar determinado ato, seja por fato 

superveniente que o afeta ou por algum outro motivo.  

Esse autocontrole exercido pelos órgãos administrativos é efetivado através da 

aplicação do poder hierárquico e do poder disciplinar. Portanto, na hierarquia administrativa, 

os órgãos superiores têm o dever de fiscalizar e eventualmente disciplinar seus subordinados, 

já que tem a capacidade proceder o controle preventivo ou sucessivo do ato de seu 

subordinado para verificar de sua legalidade, além de sua conveniência e também em relação 

aos meios empregados pelo agente administrativo em determinado ato. (Lazzarini, 1996, p. 

36) 

Trata-se da chamada autotutela administrativa, que é explicada por Maria Sylvia 

Zanella (2014, p. 286): 
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A Administração Pública, estando sujeita ao princípio da legalidade, tem que 

exercer constante controle sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o poder-dever de 

anular aqueles que contrariam a lei; é a prerrogativa que alguns chamam de 

autotutela e que não deixa de corresponder a um dos atributos dos atos 

administrativos, que diz respeito à sua executoriedade pela própria Administração . 

Esta decide e põe em execução a própria decisão. 

 

O Supremo Tribunal Federal, na edição da Súmula 473, solidifica o entendimento, 

garantindo ainda a possibilidade de apreciação judicial em casos de ilegalidade dos atos 

administrativos: 

 

SÚMULA 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 

vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, 

por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Percebe-se que a Administração Pública exerce um controle mais amplo dos atos, 

sendo conferida à apreciação judicial somente hipóteses de ilegalidade, e não em relação ao 

mérito dos mesmos, em virtude da observância do princípio da separação dos poderes. Pode-

se dizer que a Administração exerce o controle de seus próprios de maneira plena, ou seja, 

abrangendo os aspectos da oportunidade, conveniência, justiça, conteúdo, forma, finalidade, 

moralidade e legalidade, enquanto o controle judiciário se restringe ao exame da legalidade. 

(Meirelles, 2016, p. 226) 

Esse controle pode se dar por meio da revogação ou da anulação dos atos 

administrativos. define a revogação como ‘‘a supressão de um ato discricionário legítimo e 

eficaz, realizada pela Administração - e somente por ela - pornão mais lhe convir sua 

existência’’. Trata-se de autocontrole, onde a administração realiza ‘‘justiça interna’’, no 

julgamento dos critérios de conveniência, oportunidade e razoabilidade do ato. (Meirelles 

2016, p.227) 

Já a anulação, segundo Meirelles (2016, p.229) é ‘‘a declaração de invalidação de um 

ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita pela própria Administração ou pelo Poder 

Judiciário. Baseia-se, portanto, em razões de legitimidade ou legalidade, diversamente da 

revogação’’. 

O Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do tema, decidiu, na apreciação do 

Recurso Ordinário em face de Mandado de Segurança nº 1288, que ‘‘é defeso ao Poder 
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Judiciário apreciar o mérito administrativo, cabendo-lhe unicamente examiná-lo sob o aspecto 

de sua legalidade[...]. Esta solução se funda no principio da separação dos poderes, de sorte 

que a verificação das razões de conveniência ou de oportunidade dos atos administrativos 

escapa do controle judicial dos Estados”. 

Apesar disso, como já estudado, a observância da legalidade não é a única exigência 

do ordenamento jurídico brasileiro quanto aos requisitos de validade dos atos administrativos, 

principalmente os atos de polícia administrativa e judiciária. Além do ato ter o dever de 

respeitar os princípios gerais que norteiam a Administração Pública, deve também ser 

proporcional e razoável, assim como cumprir sua efetiva finalidade.  

Diante disto, José dos Santos Carvalho Filho (2014, p. 127) alerta para as hipóteses em 

que a Administração disfarça a ilegalidade com o manto de legitimidade do ato: 

 

É claro que, a pretexto de exercer a discricionariedade, pode a Administração 

disfarçar a ilegalidade com o manto de legitimidade do ato, o que não raro acontece. 

Tal hipótese, entretanto, sempre poderá ser analisada no que toca às causas, aos 

motivos e à finalidade do ato. Concluindo-se ausentes tais elementos, ofendidos 

estarão os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando, em 
consequência, a invalidação do ato. Tais princípios, como já tivemos a oportunidade 

de consignar, refletem poderosos e modernos instrumentos para enfrentar as 

condutas eivadas de abuso de poder, principalmente aquelas dissimuladas sob a capa 

de legalidade. 

 

Dentre os principais instrumentos que se traduzem como direitos dos cidadãos para 

controle dos atos administrativos, destaca-se o Habeas Corpus, que garante o direito de ação a 

qualquer indivíduo que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer cerceamento de sua liberdade 

de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão do artigo 5º, inciso 

LXVIII, da Constituição da República. 

Outra importante previsão constitucional é a do mandado de segurança, que será 

concedido com a finalidade proteger ‘‘direito líquido e certo, não amparado por "habeas 

corpus" ou "habeas data", quando o  responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público’’, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX. 

Além dos remédios constitucionais mencionados, o controle judicial pode ser exercido 

também por ação ordinária proposta pelos cidadãos no juízo de primeiro grau, quando não 
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ficarem configuradas as exigências das ações especiais, como a existência de direito líquido e 

certo ou prejuízo do direito de liberdade, seguindo as regras do Código de Processo Civil (Lei 

nº 13105 de 2015).  

Neste caso o juízo deve assegurar a dilação probatória no processo de conhecimento, 

para demonstração de ilegitimidade do ato de polícia, que conforme já mencionado, goza de 

presunção de legitimidade e veracidade, que deve ser contestada por apresentação de prova 

cabal em contrário. (Lazzarini, 1996, p.36) 

Como se sabe, a responsabilidade pelos atos administrativos em relação aos agentes 

pode ser administrativa, cível e até mesmo penal. Como exemplos de responsabilidade 

administrativa prevista pela legislação, podem ser identificadas em diversos dispositivos, 

como no artigo 83 na Lei de Licitações (Lei 8666/93), prevendo que a prática dos crimes nela  

descritos sujeitam o infrator à perda do cargo,  emprego, função ou mandato eletivo.  

Outro exemplo está na Lei  nº  4.898/65, que  estabelece  que  o  abuso  ou  desvio  de 

poder caracterizam abuso de autoridade (art. 4º, “h”), sujeitando o infrator a sanções cíveis, 

administrativas e penais. As sanções administrativas estão elencadas no artigo 6º, §1º, da 

referida lei. (Souza, 2005, p.5) 

Em relação às consequências cíveis, podem ser destacadas como exemplo as que 

decorrem ‘‘de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo praticado por servidor público, 

que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros’’, previstas no artigo 122, §1º a 3º da Lei 8112 

de 1990, que regulamenta o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Já quanto à consequências penais, destaca-se, entre outras, a previsão do artigo 7 do 

Decreto-lei nº 3.365 de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública: 

 

Art. 7º  Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas 

autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, 

em caso de oposição, ao auxílio de força policial. 

Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por 

perdas e danos, sem prejuizo da ação penal. 
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Destaca-se ainda o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no 

art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, estabelecendo que ‘‘a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’’. Diante de tais exemplos, é fácil 

entender a importância do Poder Judiciário no sentido de desempenhar seu papel no 

cumprimento das leis e manutenção da ordem jurídica, fato que merece atenção na análise 

jurisprudencial referente ao controle dos atos de polícia.  
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4. O PODER DE POLÍCIA NOS TRIBUNAIS 

 

Os atos de polícia, em sua evolução histórica, tem afetado cada vez mais setores da 

sociedade. Como já estudado, a atuação da Administração Pública no exercício do Poder de 

Polícia, ao condicionar o exercício de direitos e liberdades individuais passa a cumprir papel 

fiscalizador e disciplinar no âmbito socioeconômico, sanitário, ambiental, na segurança 

pública, no serviço público, entre outros setores. Deste modo, propõe-se a análise jurídica do 

controle judicial dos atos de polícia conforme alguns dos setores da sociedade ou liberdades 

individuais afetados pelos mesmos, com a finalidade de identificar as posições adotadas pelos 

magistrados em recentes decisões sobre o tema. 

 

4.1 PODER DE POLÍCIA E A INVIOLABILIDADE DE DOMÍCILIO 

 

A inviolabilidade de domicílio é um dos direitos fundamentais historicamente mais 

importantes conquistados pelos cidadãos em face do Estado. As origens deste direito estão na 

Inglaterra, no período da Revolução Industrial. É possível também destacar o direito de 

propriedade, consagrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada 

pela Assembleia Nacional Francesa, em 1789, e também na Constituição dos Estados Unidos 

de 1787. 

No Brasil, a proteção à inviolabilidade de domicílio já existia no período do Império. 

A Constituição de 1824, em seu art.179, já determinava que ‘‘Todo o Cidadão tem em sua 

casa um asylo inviolavel. De noite não se poderá entrar nella, senão por seu consentimento, 

ou para o defender de incendio, ou inundação; e de dia só será franqueada a sua entrada nos 

casos, e pela maneira, que a Lei determinar’’. 

Já na Constituição Federal de 1988, o direito é consagrado no art.5º, inciso XI, que 

prevê que ‘‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 

socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’’. O mesmo artigo, no inciso X, prevê 

que ‘‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’’, 

estabelecendo a proteção de outros direitos fundamentais análogos. 
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O Pacto de São José da Costa Rica e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e   

Políticos também tratam sobre o tema, respectivamente em seus arts. 11, 2. e art.17, 1., 

quando vedam as ingerências arbitrárias ou abusivas nos domicílios dos cidadãos. 

Cabe ressaltar que este direito se associa a outros análogos, como a livre circulação de 

pessoas ou coisas (art. 5º, XV da CF/88) e o direito ao sigilo das correspondências e das 

comunicações (art. 5º, XII da CF/88), entre outros dispositivos que são considerados cláusulas 

pétreas da Carta Magna. 

A inviolabilidade de domicílio, entretanto, não é um direito absoluto. Como já 

estudado, pode sofrer restrições como nos casos do exercício do poder de polícia quando em 

situações em que se encontre presente situação que afete a ordem pública. Tal atuação 

administrativa, contudo deve estar atenta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e 

razoabilidade. Cabe portanto ao Poder Judiciário, quando se fizer necessário, ponderar neste 

caso sobre os direitos da propriedade e inviolabilidade de domicílio, em conflito com o 

interesse público e o bem-estar da coletividade. 

O exemplo mais claro deste conflito ocorre em investigações policiais, quando há a 

necessidade de medidas como buscas e apreensões em domicílios, muitas vezes familiares. 

Cabe portanto aos magistrados, conceder autorização judicial, através de mandado judicial, 

para tornar eficaz a medida, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade na 

prática, com o dever de se evitar decisões arbitrárias. 

Trata-se de tema polêmico na jurisprudência pátria, com inúmeros julgados sobre o 

tema. Entre as principais decisões recentes, pode ser destacado, no âmbito da polícia 

judiciária, a da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 

Extraordinário RE 603616/RO, que definiu ser lícita a invasão de domicílio visando a busca 

de provas sem mandado judicial pela polícia militar, desde que amparada em fundadas razões 

pelos agentes, justificada a excepcionalidade por escrito, sob punição disciplinar, civil ou 

penal: 

 
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período 

noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a 

posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de 

nulidade dos atos praticados. Essa a orientação do Plenário, que reconheceu a 

repercussão geral do tema e, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário 

em que se discutia, à luz do art. 5º, XI, LV e LVI, da Constituição, a legalidade das 

provas obtidas mediante invasão de domicílio por autoridades policiais sem o devido 
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mandado de busca e apreensão. O acórdão impugnado assentara o caráter 

permanente do delito de tráfico de drogas e mantivera condenação criminal fundada 

em busca domiciliar sem a apresentação de mandado de busca e apreensão. A Corte 

asseverou que o texto constitucional trata da inviolabilidade domiciliar e de suas 

exceções no art. 5º, XI (“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”). 

Seriam estabelecidas, portanto, quatro exceções à inviolabilidade: a) flagrante delito; 

b) desastre; c) prestação de socorro; e d) determinação judicial. [...] Vencido o 

Ministro Marco Aurélio, que provia o recurso por entender que não estaria 
configurado, na espécie, o crime permanente. RE 603616/RO, rel. Min. Gilmar 

Mendes, 4 e 5.11.2015. (RE-603616) 

 

Tal decisão, com repercussão geral, evidencia como o direito da inviolabilidade de 

domicílio pode ser restringido, especialmente diante das hipóteses de flagrante delito e 

determinação judicial, ainda que suas razões sejam estabelecidas ‘‘a posteriori’’. Percebe-se 

que o Supremo Tribunal Federal optou por conferir maior segurança aos agentes da segurança 

pública, na medida que deixam de assumir o risco de cometer o crime de invasão de 

domicílio, mesmo que a diligência venha a fracassar. 

Trata-se de decisão controversa, uma vez que o controle ‘‘a posteriori’’ tem sido 

objeto de críticas, inclusive no mesmo tribunal, especialmente à luz da Constituição Federal e 

do Código de Processo Penal. A principal crítica que se faz é a de que o Estado Democrático 

de Direito tem como uma de suas garantias essenciais a presença do contraditório e da ampla 

defesa, e o acusado, apesar do crime supostamente praticado, deve ter garantida a fruição de 

seus direitos fundamentais. 

Decisão mais recente que trata sobre o tema é a do Habeas Corpus 138.565 de São 

Paulo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski. No caso concreto, policiais civis que executavam operação contra o tráfico 

suspeitaram que o réu estaria filmando a ação policial. Com esse argumento, abordaram o 

homem e, na sequência, sem a existência de mandado judicial, fizeram busca na sua 

residência, ocasião em que encontraram a droga, no caso em questão 8 gramas de crack e 0,3 

gramas de cocaína, e determinaram a prisão em flagrante do sujeito pela acusação de tráfico 

de drogas. 

A segunda turma do STF concedeu o Habeas Corpus, com o argumento de que a falta 

de mandado judicial para efetivar a ação policial de busca e apreensão só seria justificada por 

uma fundada suspeita da prática de crime, o que não se verificou no caso, configurando-se a 

ilicitude no procedimento. Ainda reconheceu que o réu não havia cometido o crime de tráfico 
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de drogas, se enquadrando como usuário que guarda entorpecentes consigo, para consumo 

pessoal conduta que foi despenalizada nos termos do art. 28 da Lei de Drogas (Lei 

11.343/2006). 

A decisão pode ser entendida como um progresso no sentido de diminuir a 

abusividade da polícia nas investigações criminais, de modo a satisfazer os direitos 

individuais consagrados na Constituição. Neste caso, além de direitos como o da propriedade 

e privacidade, esteve envolvido também a liberdade de expressão, já que todos os cidadãos 

podem filmar ações policiais, que são de interesse público, desde que não afetem direitos de 

terceiros, sendo qualquer afronta lesiva aos princípios norteadores da Constituição Federal e 

do Estado Democrático de Direito. 

 

4.2 RESPONSABILIDADE NO PODER DE POLÍCIA 

 

O abuso de poder da administração no exercício de polícia é sem dúvida o tema mais 

corriqueiro levado à apreciação do Poder Judiciário. Como já estudado, a discricionariedade 

conferida ao agente administrativo não pode ser confundida com arbitrariedade, podendo o 

Estado e o próprio agente sofrer consequências como a responsabilidade administrativa, civil 

e penal de acordo com os excessos, seja nas ações ou omissões cometidas. 

A configuração de danos morais em casos de abuso de poder que afetem direitos 

fundamentais dos cidadãos em teoria parece ser clara, tendo em vista a clara importância dada 

aos direitos individuais na Constituição Federal de 1988, apesar de ainda encontrar resistência 

em algumas decisões dos juízes na prática. 

Já em relação à responsabilidade do Estado, se encontra disciplinada no art. 37, § 6º da 

Constituição Federal de 1988, com a seguinte redação:  

 

Art.37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

Trata-se de responsabilidade objetiva, ou independente de culpa, bastando apenas a 

demonstração do dano e nexo causal por parte do lesado. O constituinte ainda garante o 
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direito de regresso em face do agente causador do dano, em casos de dolo e culpa, sendo 

garantido o contraditório e a ampla defesa em eventual apuração de responsabilidade. Esta 

determinação é proveniente do desenvolvimento da teoria do risco administrativo, conforme 

leciona Carvalho Filho (2014, p. 556): 

 

Esses fundamentos vieram à tona na medida em que se tornou plenamente 

perceptível que o Estado tem maior poder e mais sensíveis prerrogativas do que o 

administrado. 

É realmente o sujeito jurídica, política e economicamente mais poderoso. O 

indivíduo, ao contrário, tem posição de subordinação, mesmo que protegido por 

inúmeras normas do ordenamento jurídico. Sendo assim, não seria justo que, diante 

de prejuízos oriundos da atividade estatal, tivesse ele que se empenhar 

demasiadamente para conquistar o direito à reparação dos danos. Diante disso, 

passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um 

risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de 

poderes haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco 

administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. 

 

Nesse sentido, faz-se oportuno analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial 327904 de São Paulo, fundamentando sua 

decisão no art. 37, § 6º da Carta Magna: 

 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA 

CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-

PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE 

INTERVENÇÃO. O do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que 

somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito 

privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela 
reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, 

agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse 

mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do 

particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito 

público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, 

praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. 

Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde 

administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se 

vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 

 

A responsabilidade civil do Estado, como se sabe, também pode se dar por omissão no 

exercício do poder de polícia. Isto ocorre com mais frequência na atuação do poder de polícia 

administrativa, especialmente em áreas urbanas. Neste caso, a identificação da 

responsabilização torna-se mais difícil na prática, como pode ser visto na jurisprudência do 

Tribunal de Justiça de São Paulo: 



40 
 

APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO MEDIATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Danos decorrentes de deslizamento do terreno. Fissuras e infiltração que 

tornaram o imóvel inabitável ante o risco de desabamento. Causa de pedir registra a 

responsabilidade do Município pelos danos causados, considerando a omissão no 

exercício do poder de polícia. Aprovação do loteamento e da edificação com 

fundamento na legislação federal, a despeito dos riscos inerentes ao terreno em 

declive naquela região. Teoria da causalidade adequada. Distinção entre causa e 

condição. Prevalência da causa determinante para o evento danoso para formar 

convencimento da responsabilidade civil. Aprovação do projeto pelo Município não 
é determinante, por si só, para o evento danoso. É preciso que a omissão seja 

qualificada como condição "sine qua non" do resultado, sendo necessário que esse 

fato constitua, em abstrato, uma causa adequada do dano.[...] A prova produzida 

informa que as causas mencionadas contribuíram de forma proeminente para a 

produção do resultado, notadamente a excepcionalidade de precipitação 

pluviométrica, que deve ser apontada como causa determinante que ocasionou os 

danos sofridos pelos autores. Os autores não reúnem meios de prova aptos para 

formam convicção segura acerca da responsabilidade do Município. Não 

identificação da causalidade adequada entre a conduta imputada ao Município e o 

evento danoso. Improcedência do pedido mediato. Reforma da sentença. RECURSO 

DO MUNICÍPIO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES. 

(TJ-SP - Apelação : APL 00043595320068260108 SP) 

 

Nota-se que a presença do nexo causal é imprescindível para a caracterização da 

omissão administrativa, e sua consequente responsabilização objetiva. No caso, ocorreram 

outras causas determinantes, como o extraordinário volume de água das chuvas que incidiram 

sobre a região num curto período de tempo, sendo enquadradas como causas necessárias 

naturais de força maior, o que descaracteriza a omissão do poder de polícia como condição 

sine qua non do dano. 

Nestes casos, onde o nexo causal não se encontra presente, só poderia a Administração 

Pública ser responsabilizada subjetivamente, na observância princípio geral da culpa civil, 

manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na omissão ou na realização do 

serviço público que causou ou ensejou o dano, já que o dispositivo do art. 37, § 6º da 

Constituição somente abrange a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de 

terceiros e os fatos da natureza. (Meirelles, 2016, p. 788) 

Em relação à configuração dos danos morais, recentemente os tribunais tem 

reconhecido de maneira ampla a sua incidência, desde que presentes os requisitos para sua 

caracterização. Entre os vários julgados que apresentam este entendimento, pode ser 

destacado a decisão da apelação cível nº 0015339-27.2010.8.19.0007, do 10ª câmara cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 
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Apelação  Cível.  Indenizatória.  Abuso  de  poder  perpetrado  por  policiais  

militares.  Autor  que  foi  indevidamente  preso  e  algemado,  tendo  a  abordagem  

policial  excedido  os  limites  da  lei  e  da  razoabilidade.  Depoimentos  

testemunhais  que  corroboram as alegações autorais de agressão e excesso no 

cumprimento do dever policial.  Responsabilidade  do  Estado.  Violação  da  

liberdade  e  da  dignidade  da  pessoa  humana,  bens  tutelados  

constitucionalmente.  Dano  moral  configurado.  Quantum indenizatório 

corretamente fixado em R$ 30.000,00, que se mostra justo e  adequado,  atendendo  

aos  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Verba  honorária 

devidamente arbitrada, em consonância com o disposto no art. 20, § 4º do  CPC.  
Reforma  parcial  da  sentença  apenas  com  relação  aos  juros  moratórios,  

devendo  ser  aplicado  o  art.  1º  -F  da  Lei  9.494/97,  contudo,  em  sua  redação  

originária, considerando a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do 

artigo  5º  da  Lei  n.º  11.960/2009  pelo  STF,  no  julgamento  da  ADI  4425/DF.  

Precedentes do TJRJ e STF. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, § 1º -A, DO CPC. 

 

Trata-se de caso de prisão indevida, agravada pelo uso de algemas, já que isto só seria 

justificado na hipótese de fuga ou perigo à integridade física do preso e dos policiais, o que 

não houve no caso. Nota-se a responsabilização do Estado e a configuração de dano moral 

como elementos claramente presentes, tendo em vista os depoimentos de testemunhas que 

corroboram as alegações, e a lesividade a dignidade da pessoa humana, fundamento disposto 

no art. 1º, inciso III da Constituição Federal. 

 

4.3 PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL 

 

O direito ambiental é sem dúvida um dos ramos do direito que tem estado em grande 

evidência tanto na mídia quanto nos conflitos sociais, na medida em que é substanciado por 

uma série de princípios e normas jurídicas que buscam tutelar a proteção do meio ambiente, 

especialmente a partir do século XX, quando a preocupação ambiental se tornou mais 

importante, tendo em vista os elevados níveis de urbanização e industrialização, que geram 

consequências gravosas ao ecossistema. 

A Administração Pública, no exercício de suas funções, tem como um de seus 

principais objetivos a preservação da ordem pública. A preservação do meio ambiente, bem 

como a manutenção das condições essenciais para o bem-estar da sociedade configuram 

deveres impostos ao Estado, em busca de manter a chamada ‘‘ordem pública ecológica’’. 

(Silva, 2013, p.293) 
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Deste modo, o conceito de ordem pública ecológica é definido (Kiss apud Silva, 2013, 

p. 295):  

[...] um conjunto de princípios elaborados no interesse geral da humanidade e 

fundados na justiça ambiental que permite salvaguardar os recursos naturais e seus 

equilíbrios entre eles e em relação aos seres humanos, como também assegurar o 

acesso equitativo a esses recursos a qualquer pessoa e a todos os outros seres vivos. 

 

A elevada relevância do direito ambiental atualmente é inquestionável, o que pode ser 

identificado pela Lei 12727 de 2012, que atualizou a proteção ambiental, estabelecendo 

normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de 

Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da 

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, nos termos 

do art. 1º da mesma lei. 

Em relação a responsabilidade de condutas lesivas ao meio ambiente, pode ser 

destacada a Lei 9605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Além disso, o Ministério 

Público, através de ação civil pública, também se encontra legitimado para oferecer denúncia 

nestas hipóteses. 

No que se refere ao exercício do poder de polícia, os principais conflitos judiciais 

ocorrem entre a defesa do meio ambiente pelo Estado e o direito de propriedade dos 

particulares, ambos constitucionalmente previstos respectivamente nos artigos 225 e 5º, inciso 

XXII, da Constituição Federal, o que gera a necessidade de ponderação por parte do Poder 

Judiciário. Um exemplo deste conflito pode ser identificado na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nº112 PR: 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. 

DECISÃO QUE IMPEDE A ADMINISTRAÇÃO DE EXERCER SEU PODER DE 

POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANOS AO MEIO 
AMBIENTE. EXISTÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 

225 , CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Art. 1º da Lei 9.494 /97, 

c/c art. 4º da Lei 8.437 /92: configuração de grave lesão à ordem pública. Pedido de 

suspensão de tutela antecipada deferido. 2. A decisão impugnada no presente pedido 

de suspensão autorizou a agravante a utilizar os imóveis rurais de sua propriedade 

situados nos limites do Parque Nacional de Ilha Grande, até o recebimento da 

quantia pleiteada na ação de indenização por ela proposta, e determinou à União que 

se abstivesse de proceder qualquer autuação ou embargo em seu desfavor, até o 

trânsito em julgado da referida ação. 3. Existência de grave lesão à ordem pública, 

considerada em termos de ordem administrativa, dado que a decisão impugnada no 

presente pedido de suspensão impede a Administração de exercer seu poder de 
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polícia. 4. Possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ao meio ambiente, o 

que contraria o interesse público, nos termos do art. 225 , caput, da Constituição da 

República. 5. Impossibilidade de apreciação, em medida de contracautela, dos 

argumentos deduzidos pela agravante no sentido da ocorrência de ofensa ao art. 5º , 

XXIV e LIV , da Constituição da República e da existência de seu direito à prévia 

indenização por desapropriação indireta, matérias relativas ao mérito da ação sob o 

procedimento ordinário. 6. Agravo regimental improvido. 

 

Nota-se na decisão, fundamentada especificamente no artigo 225 da Constituição 

Federal, que deferiu a suspensão da tutela antecipada à empresa agropecuária que utilizava 

imóveis no Parque Nacional de Ilha Grande, a clara aplicação do princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, sendo a eventual indenização por desapropriação não 

apreciada pelo Tribunal, já que são matérias relativas ao mérito da ação sob o procedimento 

ordinário. 

Tema recorrente nos tribunais e que também encontra divergências doutrinárias é o da 

competência no exercício do Poder de Polícia Ambiental. Surge a questão sobre a 

possibilidade de cooperação e delegação entre atribuições de um ente federativo a outro, 

como previsto na Lei Complementar nº140 de 2011, em seu art. 4, inciso V, o que poderia 

gerar um esvaziamento da competência dos entes federativos. (Teles da Silva, 2013, p.303) 

Traz-se a tona também o debate doutrinário sobre a possibilidade de ocorrência de 

exercício do poder de polícia ambiental realizado pela Administração direta frente à 

Administração indireta.  

A discussão sobre a fragmentação do poder de polícia ambiental ganhou maior 

relevância, a partir de alguns dispositivos da Lei Complementar nº 140 de 2011, 

especificamente os artigos 7º, 8º, 9º e 10, que dividem respectivamente as ações de 

cooperação administrativas entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

 Solange Teles da Silva (2013, p.306) discorre, dando seu parecer alguns dispositivos 

da lei:  

 

[...] é possível afirmar que estamos diante de uma tentativa de fragmentação do 

poder de polícia ambiental, que contraria os preceitos constitucionais das repartições 

de competências, do poder-dever do Poder Público de atuar para proteger e preservar 

o meio ambiente e dos princípios que regem a atividade da Administração Pública. 

 

Por outro lado, ressalta-se ainda o previsto no art.17 da mesma lei: 
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Art. 17.  Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 

ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à 

legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada.  

§ 1o  Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental 
decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se 

refere o caput, para efeito do exercício de seu poder de polícia.  

§ 2o  Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o 

ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para 

evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão 

competente para as providências cabíveis. 

 

Para ilustrar essa controvérsia, faz-se oportuno analisar a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema, no julgamento da Segunda Turma no Agravo Regimental no 

Recurso Especial 1.417.023/PR: 

 

Ementa: Administrativo. Ambiental. Ação civil pública. Dano ambiental. 

Legitimidade passiva. Responsabilidade civil do Estado. IBAMA. Dever de 

fiscalização. Omissão caracterizada. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, 
não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover 

medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos 

quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano 

estejam ocorrendo. 2. O Poder de Polícia Ambiental pode - e deve - ser exercido por 

todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista 

constitucionalmente. Portanto, a competência material para o trato das questões 

ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes 

de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir 

imediatamente, obstando a perpetuação da infração. 3. Nos termos da jurisprudência 

pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá 

pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que 

indiretamente para a ocorrência da lesão. Agravo regimental improvido. 

 

Trata-se de decisão fundamentada na função social da propriedade, que reafirma a 

responsabilidade objetiva do causador da lesão ao meio ambiente, neste caso a omissão do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). Portanto, ainda 

que o imóvel esteja localizado em área pertencente ao Estado ou Município, o Instituto tem 

interesse jurídico para exercer o poder de polícia administrativa.  

Já a competência do poder de polícia ambiental é portanto comum a todos os entes, 

diante da previsão constitucional. A atividade fiscalizatória desempenhada pelo IBAMA ainda 

é autorizada expressamente pela Lei n. 10.165/2000, que recentemente teve sua 

constitucionalidade declarada pelo STF. 
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4.4 PODER DE POLÍCIA FISCAL 

 

Conforme estudado, para toda restrição de direitos individuais dos cidadãos deve estar 

presente a atuação do poder de polícia administrativa ou judiciária. Não seria diferente em 

matéria fiscal, onde os interesses do Estado são impostos por meio de taxas ou sanções 

aplicadas no âmbito da fiscalização de diversas atividades em que seja necessário aplicar os 

meios de coerção e limitação de direitos dos particulares, com o objetivo de zelar pela ordem 

pública. 

Inicialmente cabe realizar um breve estudo sobre o conceito de taxa, e sua relação com 

o exercício do poder de polícia. O Código Tributário Nacional, em seu art. 77, define o seu 

conceito legal: 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 

Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 

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

 

O art.145, inciso II da Constituição de 1988 veio a consolidar a norma, estabelecendo 

que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir ‘‘taxas, em razão 

do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição’’. 

Entre os exemplos de situações geradoras do pagamento de taxas em razão do 

exercício do poder de polícia estão a concessão de licença para porte de armas e as taxas de 

vigilância sanitária. Em linhas gerais, na maioria das hipóteses onde a Administração Pública 

exercer uma atuação referente à concessão de licença, fiscalização e autorização, incidirá a 

cobrança de taxa. 

As taxas de polícia portanto se diferenciam das taxas de serviço, na medida em que 

nas taxas de polícia não há uma prestação positiva, e sim negativa, no sentido de ajudar a 

efetividade da tutela do interesse público. Logo, o fundamento das taxas de polícia é 

justamente o bem-estar coletivo e a preservação da ordem pública, sustentados pelo próprio 

exercício dos atos de polícia.  
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Importante tema levado a juízo recentemente foi sobre a possibilidade de cobrança de 

taxas de uso do solo e subsolo urbano, que foi entendida como inconstitucional, como se 

extrai da redação de Apelação julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

TAXA DE USO DO SOLO E SUBSOLO URBANO. Cobrança Impossibilidade 

Ausência de fato gerador do tributo Entendimento consolidado pelo STJ: Conforme 
consolidado entendimento do STJ, não se autoriza a cobrança de taxa de uso do solo 

e subsolo urbano, por ausência de fato gerador do tributo.TAXA DE LICENÇA E 

DE PUBLICIDADE Cobrança Cabimento Decorrência do poder de polícia exercido 

pela Municipalidade: É cabível a cobrança de taxas de licença e de publicidade, na 

medida em que são decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

Já em relação à fiscalização ampla, no que se refere à delegabilidade do poder de 

polícia administrativa, surge a questão sobre a legitimidade para o exercício da Administração 

Indireta no desempenho das atividades delegadas, que ocorrem por exemplo na fiscalização 

do trânsito, bem como a aplicação de multas. No tocante a aplicação de sanções pecuniárias e 

o exercício do poder de polícia fiscalizatório em relação a entidades da Administração Pública 

Indireta, o Superior Tribunal de Justiça veio pacificar o entendimento, em relações a 

sociedades de economia mista: 

 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA 

APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que não é possível a aplicação de sanções pecuniárias por 

sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia 

fiscalizatório. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 541.532 – MG) 

 

 

Portanto o entendimento atual é o de que as sociedades de economia mista, enquanto 

entidades da Administração Indireta, podem apenas exercer o papel fiscalizatório do poder de 

polícia, com eventual aplicação efetiva de sanção pecuniária de competência exclusiva da 

Administração Pública Direta. 

Em relação à aplicação das taxas de polícia, pode-se dizer que trata-se de manifestação 

clara de uma das características marcantes do poder de polícia administrativa: a 

autoexecutoriedade. Uma das principais discussões se dá sobre a necessidade de comprovação 

do efetivo poder de polícia para legitimar a cobrança de taxa de localização e funcionamento, 

uma das espécies de taxa de polícia. Nesse sentido, destaca-se a redação da decisão, com 
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repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

588.322: 

 

Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de 

inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do 

Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da 

Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do 

poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do 

exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e 

divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A 

regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da 

taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal 

Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento 
da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas 

constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de 

polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de 

Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do 

litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. 

Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do 

poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e 

localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, 

demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo 

exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 

10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 

 

Em relação ao mérito, o Supremo Tribunal Federal  julgou constitucional a cobrança 

da taxa de renovação de alvará de localização e funcionamento de estabelecimentos 

comerciais e industriais, instituída pela Lei Complementar nº 199/2004, do município de 

Porto Velho (RO). Prevaleceu o entendimento de que não é preciso comprovar a existência 

efetiva do poder de polícia, bastando que a taxa arrecadada reverta-se em benefício da 

coletividade.  

Decisão semelhante é a do AI 699068 AgR de São Paulo, com a seguinte redação: 

 
TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA 

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. 

EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO.  

I - Constitucionalidade de taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização 

exercido pelos municípios quanto ao atendimento às regras de postura municipais. 

II - Presunção a favor da administração pública do efetivo exercício do poder de 

polícia, que independe da existência ou não de órgão de controle. Precedentes.  

III - Agravo regimental improvido. [...] 

1. A incidência de taxa pelo exercício de poder de polícia pressupõe ao menos (1) 

competência para fiscalizar a atividade e (2) a existência de órgão ou aparato aptos a 

exercer a fiscalização. 
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2. O exercício do poder de polícia não é necessariamente presencial, pois pode 

ocorrer a partir de local remoto, com o auxílio de instrumentos e técnicas que 

permitam à administração examinar a conduta do agente fiscalizado . 

3. Dizer que a incidência do tributo prescinde de "fiscalização porta a porta" (in 

loco) não implica reconhecer que o Estado pode permanecer inerte no seu dever de 

adequar a atividade pública e a privada às balizas estabelecidas pelo sistema 

jurídico. Pelo contrário, apenas reforça sua responsabilidade e a de seus agentes. 

 

Trata-se de decisões controvertidas, na medida em que as taxas, com base neste 

entendimento, não serão objeto da realização de novas fiscalizações, sendo aplicada a 

presunção em favor dos atos de polícia da Administração Pública.  

Contudo, a comprovação da fiscalização efetiva tornaria a aplicação da taxa mais 

transparente, tendo em vista os princípios gerais do direito administrativo 

constitucionalmente, revestindo o processo de legitimidade diante dos indivíduos afetados 

pelos atos de polícia, além de evitar a omissão estatal na atividade tão importante para o 

interesse público. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou, através de pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e virtual, 

realizar um amplo estudo sobre o poder de polícia, inicialmente conceituando e identificando 

as principais características desta importante prerrogativa estatal. Foi demonstrado o conceito 

de Poder de Polícia, enquanto atividade que restringe e condiciona direitos dos indivíduos, na 

tutela do interesse público e do bem-estar coletivo. 

Buscou-se também estabelecer a diferenciação entre poder de polícia administrativa e 

judiciária, caráter preventivo da primeira e repressivo da segunda. Assim como surgiu a 

neessidade de fazer um estudo sobre as principais características do poder de polícia: a 

autoexecutoriedade, a discricionariedade e a coercibilidade.  

Diante desta análise, não obstante a presença da discricionariedade e 

autoexecutoriedade nos atos de polícia, pôde-se observar que a atuação do Poder Público deve 

observar os princípios que regem o direito administrativo, especialmente a legalidade, o que 

tem mitigado cada vez o chamado ‘‘poder discricionário’’ do Estado, cada vez mais atrelado à 

observância dos direitos fundamentais pilares da Constituição Federal de 1988. 

Na análise da evolução do poder de polícia, concluiu-se que a execução do poder de 

polícia administrativa apresenta elevado nível de importância na sociedade, já que atualmente 

está presente em diversos campos de atuação como a saúde, a educação, a assistência social, o 

trabalho e o meio ambiente, entre outros. 

Nesse sentido foi demonstrado que somente a legalidade não é único requisito para 

legitimidade dos atos de polícia, tendo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 

eficiência papel fundamental nas decisões dos agentes administrativos. Além disso, foi objeto 

de estudo o abuso de poder de polícia, que se manifesta quando um ato de polícia apresenta 

intensidade ou extensão desproporcional para a sua adequada finalidade. Portanto, diante do 

estudo, a coercibilidade inerente ao poder de polícia também não pode ser qualificada como 

absoluta. 

Deste modo, foi demonstrado que a característica da autoexecutoriedade também 

encontra exceções, já que determinada medida só pode ser efetivada de imediato se, 

observada a legalidade, não houver hipótese que afete de maneira reduzida os direitos 

individuais dos particulares. 
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Por fim, demonstrou-se as hipóteses de controle administrativo e judicial dos atos do 

exercício de poder de polícia, a partir de um estudo geral sobre os atos administrativos, no 

qual foi concluído que a Administração Pública exerce um controle mais amplo dos atos, 

sendo conferida à apreciação judicial somente hipóteses de ilegalidade, e não em relação ao 

mérito dos mesmos.Em relação ao controle judicial da atuação administrativa , foram 

elencados os principais instrumentos que se qualificam como direitos dos cidadãos para 

controle dos atos administrativos, como o Mandado de Segurança, Habeas Corpus, Ação 

Popular, entre outros. 

Por fim, foi realizado um breve estudo sobre a responsabilidade do Estado e de seus 

agentes nos excessos manifestados por ações ou omissões no exercício de suas prerrogativas, 

assim como analisada a jurisprudência variada dos tribunais sobre diferentes aspectos e 

exercícios do poder de polícia administrativa e judiciária, especialmente em decisões do 

Supremo Tribunal Federal.  

Pode-se concluir, após a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, que o Brasil tem 

evoluído no sentido de tornar a atuação da Administração Pública no exercício de poder de 

polícia mais legítima, condizente com as diretrizes da Constituição Federal e do Estado 

Democrático de Direito. Somente a partir de uma interpretação sistêmica da Carta Magna será 

possível tornar o processo de atuação mais democrático e transparente, tendo como 

consequência a sua otimização. 
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