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RESUMO 

 

 

Esta tese de conclusão de curso pretende discutir a temática das restrições dos direitos 

fundamentais pela administração pública, sob um olhar do direito comparado. As dimensões de 

direitos fundamentais revelam o caminho histórico de evolução dos direitos fundamentais, que 

podem ser objeto de limitação, não sendo absolutos. Neste contexto, como objetivos específicos 

deste trabalho, convém investigar e encontrar uma linha tênue entre a efetividade dos direitos 

fundamentais e a sua limitação, no tocante à teoria das restrições dos direitos fundamentais, ao 

uso do poder de polícia e à doutrina das relações da sujeição geral e especial, forjadas com 

acentuada dependência em relação ao Estado. Para tanto, como metodologia, foram utilizados 

dados bibliográficos, pesquisas jurisprudenciais, além de diversas fontes normativas para 

conhecer o meu objeto. Relato toda a minha investigação acadêmica em três momentos distintos: 

a teoria das restrições dos direitos fundamentais, o poder de polícia e as restrições dos direitos 

fundamentais, e as restrições dos direitos fundamentais nas relações de sujeição geral e de 

sujeição especial. Como resultados, aponto que: a) os direitos fundamentais permanecem mais 

protegidos com a percepção de todos os momentos em que é possível restringi-los. Com efeito, 

se não há primazia pelos direitos individuais ou pelo interesse coletivo, a ponderação aparece 

como guia mestra das preferências constitucionais que são resolvidas pelo Poder Judiciário na 

casuística. b) não basta afirmar que determinado ato administrativo ou medida de polícia é legal, 

se elaborada de acordo com a lei e amparada na supremacia do interesse público. É angular que 

tal medida se legitime pelo processo democrático de formação da decisão e pela transparência 

do processo decisório; e c) podem servir como um instrumento hermenêutico eficiente para 

solucionar problemas envolvendo a aplicação de direitos fundamentais no âmbito de tais 

instituições, conferindo maior racionalidade à apreciação da legitimidade constitucional das 

restrições. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direitos fundamentais; restrição dos direitos fundamentais; teoria das 

restrições dos direitos fundamentais; poder de polícia; relações gerais e especiais de sujeição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This course completion thesis intends to discuss the issue of the restrictions of fundamental 

rights by the government under a look of comparative law. The fundamental rights dimensions 

reveal the historical path of development of fundamental rights, which can be limiting object, 

not being absolute. In this context, the specific objectives of this work, should investigate and 

find a fine line between the effectiveness of fundamental rights and their limitations, regarding 

the theory of restrictions of fundamental rights, the use of police power and the doctrine of 

subjection relations general and special forged with marked dependence on the state. Therefore, 

as a methodology, bibliographic data were used, jurisprudential research, as well as various 

regulatory sources to meet my object. Reporting all my academic research in three distinct 

stages: the theory of restrictions on fundamental rights, police powers and restrictions of 

fundamental rights and restrictions of fundamental rights in general subjection relations and 

special subjection. As a result, I point out that: a) fundamental rights remain better protected 

with the perception of all times when it is possible to restrict them. Indeed, if there is no primacy 

for individual rights or the collective interest, the balance appears as master guide the 

constitutional preferences that are resolved by the judiciary in the series. b) do not just say that 

certain administrative act or police measure is legal if made in accordance with the law and 

supported by the supremacy of the public interest. It is angled such as to legitimize the 

democratic process of formation of the decision and the transparency of decision making; and 

c) can serve as an effective hermeneutic tool to solve problems involving the application of 

fundamental rights within such institutions, giving more rational assessment of the 

constitutional legitimacy of the restrictions. 

 

KEY-WORDS: fundamental rights; restriction of fundamental rights; theory of restrictions on 

fundamental rights; police power; general and special relations of subjection. 
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INTRODUÇÃO 

 

A noção de que os direitos e garantias fundamentais não são absolutos é natural e até 

mesmo intuitiva. A ideia se harmoniza com concepções filosóficas sobre liberdade da pessoa 

humana. Concepções estas que advém do primeiro estágio de reconhecimento dos direitos 

humanos consoantes já expressas na máxima kantiana acerca do direito: “Atue externamente 

de maneira que o uso livre do teu arbítrio possa estar de acordo com a liberdade de qualquer 

outro segundo uma lei universal” (PEREIRA, J. R. G. As restrições aos direitos fundamentais 

nas relações especiais de sujeição, p.604 apud BOBBIO, Norberto. Direito e Estado, p. 70). 

Bobbio ainda admite que há dois direitos com valor absoluto, que cabem a qualquer um, em 

qualquer época e lugar: o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado (Bobbio, 

1992, p. 37). 

Os direitos fundamentais, nessa toada, possuem um aspecto duplo: a) condição mínima 

da atuação pública constitucionalmente legítima; e b) ideal ou aspiração máxima de atuação 

constitucionalmente preferida. Essas premissas decorrem da natureza dos direitos e da ideia de 

uma Constituição rígida, acarretando intensos debates sobre a natureza, a extensão e a própria 

possibilidade teórica das limitações (Pereira, 2006). Isso porque há um inegável paradoxo na 

ideia dos direitos fundamentais como limite ao Estado e como objeto de limitações. De fato, a 

concepção de que é preciso limitar as ações humanas para viabilizar a coexistência das pessoas 

é tributária da própria noção de liberdade. 

Em verdade, o que se busca analisar é de que maneira determinadas garantias 

constitucionais, tuteladas como cláusulas de intangibilidade, poderiam ser mitigadas ou, até 

mesmo, expurgadas do ordenamento jurídico, diante de uma situação excepcional. Contudo, no 

plano jurídico-positivo, é intuitivo que a ampla gama de direitos consagrada nos textos 

constitucionais induz à necessidade de harmonizá-los entre si e com outros valores ou bens 

protegidos pela ordem jurídica. Como destaca Jean-François Renucci, “A limitação dos direitos 

do homem se impõe em nome de um certo pragmatismo associado a uma preocupação com a 

efetividade: o absolutismo dos direitos do homem conduziria certamente a uma ampla ineficácia” 

(Renucci, 1999).  

Nossa Constituição consignou a técnica da restrição legal a diferentes direitos 

fundamentais. O texto constitucional, ao definir a garantia, limita com clareza o exercício do 

direito a ser assegurado. Não se assegura, por exemplo, a inviolabilidade de domicílio em caso 
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de flagrante delito, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial (art. 5º, 

XVI da CRFB/88). 

A discussão principal, portanto, gira em torno de saber em que medida os direitos 

fundamentais podem ser restringidos no âmbito das relações entre o indivíduo, inclusive aquele 

que possui uma condição diferenciada, e o Estado. O fato é que todos os sistemas 

constitucionais preveem limitações ou restrições de direitos individuais, considerando-se a 

experiência histórica, sociológica e cultural de cada ordem jurídica estatal. Com isso, podemos 

compreender que todas as restrições aos direitos individuais seriam limitações imanentes 

(permanentes e inseparáveis de um ser), e, por isso, o legislador não teria propriamente 

competência para fixar restrições, mas para interpretar os limites. 

A presente tese de conclusão de curso visa investigar e encontrar uma linha tênue entre 

a efetividade dos direitos fundamentais e a sua limitação, no tocante à teoria das restrições dos 

direitos fundamentais, ao uso do poder de polícia e à doutrina das relações de sujeição geral e 

especial, forjadas com acentuada dependência em relação ao Estado. Ressalto que toda a 

pesquisa e investigação foi confeccionada sob a luz do direito comparado, percebendo o modo 

de que outros Estados se comportam diante de um cerceamento de determinada garantia. 

Organizei este texto conforme ao que considerei de mais importante dentro da minha 

pesquisa acadêmica, estando o trabalho divido em quatro momentos. No Capítulo 1, defino o 

objeto da pesquisa e contextualizo dentro da temática da teoria das restrições dos direitos 

fundamentais. No Capítulo 2, descrevo como o poder de polícia e as restrições dos direitos 

fundamentais se entrelaçam na busca de um resultado como parâmetro de controle da atuação 

estatal. No Capítulo 3, trago à baila a doutrina das relações gerais e especiais de sujeição, que 

raramente é versada na doutrina e jurisprudência brasileira de forma explícita, mas que também 

merece atenção neste estudo, devido ao seu papel argumentativo relevante, que pode 

desempenhar no campo das restrições aos direitos fundamentais dos indivíduos inseridos nessa 

categoria. Para ao final, brevemente, trazer as conclusões e resultados gerais deste estudo, 

antecipados pontualmente em cada capítulo. 
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CAPÍTULO 1:  Teoria das restrições dos direitos fundamentais 

 

Os direitos e garantias fundamentais, em sentido material, constituem-se em pretensões 

que, em cada momento histórico, se revelam a partir da perspectiva do valor da dignidade da 

pessoa humana.  

Torna-se doloroso, por vezes, identificar quais pretensões podem ser consideradas como 

ligadas à dignidade da pessoa humana. Em certas situações, a subjetividade do intérprete é 

decisiva, ainda que informada e influenciada pelas circunstâncias sociais e culturais do 

momento considerado. 

Sendo assim, os direitos fundamentais designam no nível do direito positivo, as 

prerrogativas e instituições que o ordenamento jurídico concretiza em garantia de uma 

convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. 

Na classificação dos direitos fundamentais, intenta-se distinguir os direitos das garantias. 

Aqueles teriam como objeto imediato um bem específico da pessoa (ex.: vida, honra, liberdade, 

integridade física etc.); já as garantias seriam as normas que protegeriam os direitos 

fundamentais indiretamente, assegurando ao indivíduo a possibilidade de exigir dos poderes 

públicos o respeito ao direito que instrumentalizam (ex.: habeas corpus e mandado de 

segurança). Nem sempre, porém, a fronteira entre uma categoria e outra mostra-se evidente; 

nossa ordem constitucional confere tratamento unívoco aos direitos e garantias fundamentais 

(Araújo, 2009). 

Vencida a fantasia de que os direitos fundamentais sejam absolutos, firmou-se o 

entendimento de que os mesmos sejam relativizáveis, passíveis de conflito entre si no plano 

concreto e aberto. É, sem sombra de dúvida, um campo em expansão e que permite a 

comunicabilidade entre as nações pela irradiação e universalidade que os mesmos apresentam. 

A centralidade dos direitos fundamentais alcançou tal ponto de expansão que acarretou 

em uma restruturação e um novo pensar da Teoria do Direito. Sendo assim, o direito 

constitucional, em defesa dessas garantias, legitimou um discurso próprio de supremacia na 

construção dos direitos fundamentais. 

Hodiernamente a matéria jusfundamental conta com muitas ferramentas: metodologias, 

regras e princípios orientados por sua proteção. Sendo assim, foi desenvolvida pelo doutrinador 
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Eduardo Ribeiro Moreira1 uma teoria das restrições dos direitos fundamentais, afim de afastá-

los do perigo iminente de ficarem sujeitos às adaptações de momento, de constitucionalidade 

duvidosa. Há de haver um equilíbrio na aplicação dos direitos fundamentais. 

A vantagem de se precisar os momentos e situações possíveis em que os direitos em 

estudo podem sofrer algum tipo de limitação ou restrição é identificar as situações excepcionais, 

para que de todo o resto do tempo eles possam ficar mais protegidos. 

 

1.1 – Identificando as formas de restrições dos direitos fundamentais 

  

É inegável que essas garantias são normas de alcance bem vasto e, por isso, são relativas. 

Não são absolutas nem pela quantidade nem pelo suporte fático, porém irradiantes, pois se 

projetam em todos os campos do direito. Logo, essa relativização é um exercício de ponderação, 

na qual o juiz irá mediar os direitos fundamentais em conflito: são normas de eficácia limitada! 

Normas de potencialidade e de alcance tão vasto são relativas justamente porque 

encontram situações padrão, por exemplo no exército, ou situações excepcionais (exemplo: no 

estado de sítio) em que muitos dos direitos em análise são restringidos. Além disso, há também 

as restrições no campo normativo e no campo judicial e, portanto, precisar todas as situações 

possíveis é angular para aperfeiçoar seu uso e levar os direitos fundamentais a sério. 

O verdadeiro motivo de se precisar e identificar as formas de restrição dos direitos 

fundamentais é de que, desta maneira, não se permite que seja utilizado o arbítrio ou qualquer 

ato excessivo, diante do momento, de modo contrário ao preconizado constitucionalmente 

(Moreira, 2009 e 2011). 

Não merece prosseguir uma visão positivista supondo que a lei encerre todas as formas 

de restrição. Um dos aspectos basilares da teoria das restrições dos direitos fundamentais é 

evitar que as limitações fiquem na mão do juiz, do legislador ou da autoridade policial. Em 

suma, almeja inviabilizar o abuso e a arbitrariedade sob à luz do Estado Constitucional. 

É neste cenário que se torna fundamental precisar os momentos de limitações dos 

direitos fundamentais, pois é necessário identificar situações excepcionais, blindando-os todo 

o resto do tempo. 

                                                 
1 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. A teoria das restrições dos direitos fundamentais. Revista de Direito Constitucional 

e Internacional /vol 69/p.86/Out/2009 e Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. 



 

14 

 

1.2 – Formas de restrições dos direitos fundamentais no âmbito judicial 

 

A principal forma de restrição dos direitos fundamentais no âmbito judicial mudou com 

a prática reiterada da ponderação entre direitos fundamentais. Em verdade o uso constante da 

ponderação trouxe importante transformação para a dogmática constitucional tradicional, no 

tocante a classificação das normas constitucionais. Essa transformação diz respeito, 

especificamente, às normas programáticas que tinha função projetiva, mas que receberam nova 

aplicabilidade. 

Nesse sentido, importante e consagrada é a classificação dada por José Afonso da Silva, 

na qual as normas constitucionais de eficácia limitada não incidiriam imediatamente, pois 

necessitam de regulamentação legal, a ser realizada pelo legislador infraconstitucional, para 

serem consideradas eficazes (not self-acting provisions) 2 . Essas normas possuem carga 

meramente negativa, com finalidade de proteger o indivíduo contra usurpação e abusos dos 

Estado. Os exemplos mais comuns dessa espécie de norma são as normas de aplicabilidade 

diferida e as normas programáticas. 

Essa classificação servia de apoio para negar, de pronto, a eficácia das normas 

constitucionais. Tentar impor ao Estado para fazer valer o exercício de determinados direitos 

constitucionais era considerado um pensamento utópico. A justificativa era de que se tratavam 

sempre de normas programáticas tendo, portanto, eficácia cerceada. 

Contudo, com o exercício da ponderação para aplicação destas normas, essa concepção 

mudou, demonstrando que a classificação em torno dos princípios e regras é dinâmica. No 

sopesamento, o juiz é quem vai decidir a prevalência, de acordo com os subprincípios da 

ponderação. 

Sendo assim, a concessão de uma garantia fundamental, como o direito à saúde (era tido 

como uma norma de eficácia limitada), materializada num pedido de medicamentos essenciais 

de forma gratuita, será, agora, ponderada no caso concreto, em face de outros princípios 

arguidos pela Fazenda Pública, como a reserva do possível orçamentário (Novais, 2003). 

Não há mais razão, com a ponderação, de falar sobre normas de eficácia plena, pois 

como todas as normas disputam espaço com os outros direitos fundamentais, resta claro que a 

                                                 
2 Cf. Silva, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 123. 
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tal força “plena” dessas normas se sucumbiu3, pois será sempre preterida no contexto em face 

da outra norma violada no núcleo essencial4. 

O poder totalitário fez então uso de outras justificativas para as restrições de direito. Por 

isso, precisamos refletir a partir do contexto atual, o qual abrange, fundamentalmente, os 

objetivos contidos no art. 3º da CRFB/885. As restrições aos direitos fundamentais deve atender 

aos vetores interpretativos, parâmetros de controle e bloco de constitucionalidade. Porém nunca 

contra eles! Essa é a ótica do Estado Democrático que vai de encontro ao preconizado pelo 

Estado Ditatorial. Assim, é inadmissível uma restrição em virtude apenas no interesse estatal, 

típica de regime totalitário – interesse público sem correspondência aos anseios da população. 

No Brasil, por exemplo, deve ser buscada a correspondência entre os direitos individuais 

versus o interesse público no caso concreto, isto é, é a correspondência com os objetivos da 

Constituição. Daí infere-se que “o reconhecimento da centralidade do sistema de direitos 

fundamentais instituído pela Constituição e a estrutura pluralista e maleável dos princípios 

constitucionais inviabilizam a determinação a priori de uma regra de supremacia absoluta dos 

interesses coletivos sobre os interesses individuais ou dos interesses públicos sobre interesses 

privados” (Binenbojm). 

Não há prevalência nem dos direitos fundamentais individuais, como ocorre nos estados 

liberais norte-americanos, nem a do interesse público, como ocorre na França e na Espanha, 

pois, no Brasil, tipos abertos como ordem pública e interesse público precisam estar 

condicionados e preenchidos por um legítimo e razoável interesse constitucional para serem 

aplicados, bem como as políticas públicas devem estar vinculadas à Constituição. 

Num estado constitucional, tudo deve ser regido à luz dos preceitos constitucionais. 

Com efeito, se a Carta não restringir de modo expresso o direito fundamental, o juiz só poderá 

                                                 
3 “O juiz quando da arguição da ponderação irá mediar os direitos fundamentais em conflito, e por vezes, destinar 

força constitucional às antigas normas classificadas como de eficácia plena, outras não. As normas restringíveis 

ou de eficácia contida podem ser ainda mais restringíveis em confronto com outro direito fundamental, ainda que 

a sua lei regulamentadora não preveja tal situação. Isso só será produzido após forte argumentação jurídica do 

julgado na preferência dos direitos via ponderação”, conforme ensina Eduardo Ribeiro Moreira.  
4 “(...) a adoção irrefletida sobre o discurso da defesa dos direitos fundamentais individuais também pode ser 

perigosa, sobretudo se for feita sem o processo argumentativo dos critérios de ponderação, de coerência e de 

razoabilidade, os quais limitam as falácias e as distorções produzidas pelo discurso” (Moreira, Eduardo Ribeiro). 
5 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
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fazê-lo, em um problema concreto, ao perceber que este direito está sendo exercido com abuso. 

Vale apontar que as restrições dos direitos fundamentais não devem ter a justificativa no 

interesse público, até porque esta dicotomia – direito público versus direito privado – 

desapareceu ou, ao menos, reduziu muito. 

Por encerrar este tópico, a possibilidade ou não de restrição passa sempre pelo crivo do 

julgador, que quanto melhor conhecer a matéria em debate e o correto uso do critério da 

ponderação, melhor solucionará o problema. Com efeito, a ponderação é aquela que guia os 

confrontos restritivos de direitos fundamentais pelo Poder Judiciário, porém longe de ser a única 

forma de restrição, sequer a mais comum, senão vejamos. 

 

1.3 – Formas de restrições dos direitos fundamentais no âmbito normativo 

 

O modo mais corriqueiro de restrição dos direitos fundamentais é o normativo. Assim 

sendo, o termo normativo refere-se às restrições realizadas pela Constituição, pelo legislador e 

pelos demais atos normativos. Importante tecer agora um breve comentário acerca de cada 

espécie de restrição. 

A restrição contida na própria Carta trata sobre um direito fundamental de modo 

expresso, por conseguinte, ela mesma traça as hipóteses em que ocorre a sua restrição. São, 

portanto, exceções previstas na própria regra constitucional. 

Existe também a restrição constitucionalmente autorizada, vale dizer, prevista por lei. 

Esta nada mais é do que aquela restrição que foi mencionada e autorizada pela Lei Maior, após 

a disposição do direito fundamental. 

Finalizando o rol de restrições no âmbito normativo, há aquelas em que ocorrem por 

atos normativos, não obstante não serem nem expressas no texto constitucional nem 

expressamente decorrentes dele. 

Os direitos fundamentais têm carga deôntica de regras. Assim, percebemos que no artigo 

5º da Constituição Federal está prevista a conhecida inviolabilidade de domicílio, na qual há 

uma situação genérica – que ninguém poderá penetrar na casa, que é asilo inviolável do 

indivíduo. Além da genérica, estão previstas quatro hipóteses excepcionais, que são as 

restrições constitucionais a esse direito: a) o flagrante delito; b) o desastre na casa; c) para 

prestar socorro; ou d) por determinação judicial, desde que durante o dia. 
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A norma supra representa um exemplo de restrição taxativa, isto é, é uma norma-

garantia. Conforme já mencionado nesse tópico, é a própria Constituição que prevê 

taxativamente as exceções de inviolabilidade de domicílio. Por conseguinte, não há a 

possibilidade de alargar as hipóteses de restrição tampouco por ponderação. Neste passo, 

ponderar regras acabadas seria banalizar a sua incidência prevista no modelo fechado 

(ponderadas e previstas pelo poder constituinte originário). 

As restrições expressamente constitucionais a direito fundamental são plenamente 

válidas e suficientes em si, e não podem ser somadas a nenhuma outra construção jurídica 

aditiva, seja pela ponderação, seja pela interpretação normativa, seja pelo alargamento das 

hipóteses em lei. Nesse sentido, já houve decisão no STF (RE 603.616), em sede de repercussão 

geral, sobre a temática da inviolabilidade de domicílio ilustrada acima, magistralmente 

comentada por Ingo Sarlet6. 

Já a segunda situação, a de restrição prevista por lei infraconstitucional, autorizada pela 

própria Constituição, é necessário um cuidado meticuloso. A matéria constitucional, neste caso, 

é ampla e por isso permite que muitos assuntos, inclusive acerca dos direitos fundamentais, 

sejam complementados pelo legislador ordinário. 

Na classificação de José Afonso da Silva, essa norma constitucional é de eficácia contida 

e, na classificação confeccionada por Meireles Teixeira, de eficácia restringível, pois guarda 

potencialmente situações de restrição ao direito fundamental por lei infraconstitucional ulterior. 

Como exemplo, o direito fundamental ao sigilo (artigo 5º, XII, da CRFB/88), na qual a Carta 

autoriza o legislador a prever as situações em que incide a restrição à comunicação telefônica: 

 

“XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

                                                 
6 “Em síntese, o STF, em sede de repercussão geral, definiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado 

judicial apenas se revela legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite) quando tiver suporte em 

razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que no interior da residência 

esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou 

da autoridade, ademais da nulidade dos atos praticados, decisão proferida por maioria, vencido apenas o Ministro 

Marco Aurélio. (...) Para além da paráfrase do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, é de recuperar que a 

regra é a inviolabilidade do domicílio, restringindo-se a tutela constitucional naqueles casos elencados no próprio 

dispositivo, que funcionam, então, como elementos excepcionais, como tais devendo ser interpretados e aplicados, 

sempre em harmonia com o programa normativo, que é de proteção do indivíduo. Vale dizer que, se há limites ao 

direito fundamental em tela, e há, também há limites para tais limites, de maneira que não reste esvaziado o 

conteúdo garantista do preceito.” Disponível on line no sítio http://www.conjur.com.br/2015-nov-13/direitos-

fundamentais-decisao-stf-violacao-domicilio-indica-posicao-prudencial (acesso em 06 de março de 2016). 

http://www.conjur.com.br/2015-nov-13/direitos-fundamentais-decisao-stf-violacao-domicilio-indica-posicao-prudencial
http://www.conjur.com.br/2015-nov-13/direitos-fundamentais-decisao-stf-violacao-domicilio-indica-posicao-prudencial
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hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal” (grifei)  

 

Na dogmática constitucional não existe reserva de lei genérica, ou seja, a possibilidade 

de, genericamente, se atribuir significado às restrições dos direitos fundamentais. Não tem 

poderes para isso nem o legislador ordinário, que deve prever as situações de restrição aos 

direitos fundamentais, taxativamente na lei, nem tem poderes o julgador, que não pode atribuir 

casos de restrição antes da elaboração da lei. Não se faz restrição por analogia, porque é hipótese 

que obedece ao princípio da legalidade. Nesse passo, acertou o STF ao não permitir qualquer 

hipótese de quebra de sigilo telefônico antes do advento da lei regulamentadora – Lei 9.296/96.  

Portanto, não existindo lei regulamentadora, a norma constitucional possui eficácia 

plena. Mediante a regulamentação, o direito fundamental é finalmente restrito pelo legislador, 

que deve apenas cumprir o espaço constitucionalmente autorizado, tornando esta norma como 

de eficácia contida (guarda potencialmente situações de restrição ao direito fundamental por lei 

infraconstitucional ulterior). 

A restrição excessiva – ou violadora do núcleo essencial do direito fundamental 

regulamentado – pode ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, no exame de 

constitucionalidade. A resposta de uma restrição de direito fundamental normativa se dá no 

âmbito judicial e a diferença, porém, é que a restrição foi formulada pelo Poder Legislativo e 

não pelo Poder Judiciário7. 

Todas as tentativas de restrição de direito fundamental que não sejam diretamente 

apreendidas no texto constitucional, ou fundada no texto constitucional autorizativo no sentido 

da Constituição indicar a edição da lei, devem sofrer controle de constitucionalidade, porquanto 

é aí que encontramos, de modo simples e fácil, abusos do legislador. Merece muito cuidado a 

forma de restrição por atos normativos em geral, não sendo facultativo esse exame de 

                                                 
7 “Foi proposta a ADIn 1.488-9/DF, que pleiteava julgar inconstitucionais as expressões postas pela Lei 9.296/96 

que equiparavam as atividades de informática e de telemática ao sigilo de comunicação, instrumentos não 

acessíveis na época da promulgação da Constituição. O Ministro Néri da Silveira, relator do processo, julgou 

improcedente a ação, por entender que tal acréscimo apenas adaptou a lei no tempo e não atingiu o núcleo essencial 

do direito fundamental objeto de regulamentação. Outro bom exemplo foi a exigência do esgotamento da via 

administrativa prévia a impetração de habeas data. Tal disposição não se encontra no texto constitucional, pois é 

decorrente da exigência que apareceu em sua regulamentação. Ainda assim, foi verificada a luz da razoabilidade 

que a exigência de via administrativa prévia não afasta o cidadão da potencialidade do referido writ, apenas impede 

que sejam ajuizadas ações que poderiam facilmente conhecidas pelo impetrante na via própria, deixando o remédio 

constitucional para as situações onde ele não obtém a resposta (bem como as demais hipóteses legais).” 
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constitucionalidade, porém um dever para não acarretar em restrições inconstitucionais aos 

direitos fundamentais. 

 

1.4 – Restrições dos direitos fundamentais nas situações de emergência 

 

Consoante ao que preconiza a Carta Magna, estamos diante de situações excepcionais 

de emergência nos seguintes casos: a) estado de sítio; b) estado de defesa; e c) intervenção 

federal. São situações anômalas que tem certas condições e limites previsto no texto 

constitucional e, como consequência imediata, ocorre a restrição de alguns direitos 

fundamentais, que são previstos de modo distinto para cada situação excepcional, sendo a mais 

gravosa o estado de sítio. 

Neste estado de alerta, a Carta restringe ou, até mesmo, expurga, momentaneamente, 

determinadas garantias fundamentais. A lei ou ato normativo que incide é autorizado pela Lei 

Maior, como forma de intervenção, e o ato autorizativo, como o decreto, deve estar em 

conformidade com a lei e a descrição do preenchimento do fato excepcional, justificando de 

forma argumentativa a restrição do direito fundamental. 

Imerso ao campo de situação excepcional, a restrição, inobstante ser mais pesada e 

maior, está prevista no texto constitucional. Alguns sistemas jurídicos, como o estadunidense, 

solucionam o problema de maneira distinta. O presidente tem o poder de declarar estado de lei 

marcial até que a anormalidade cesse. Nesse caso, a autoridade em matérias como guerra fica 

dependendo apenas da vontade presidencial e isso já ocorreu para suspender o julgamento de 

espiões alemães presos em território norte-americano, mandando-os para a morte, sem 

julgamento, durante a segunda guerra mundial. 

No Brasil, que teve sua situação de exceção há pouco, vale dizer, a ditatura, não poderia 

ser diferente a solução do que fixar todas as formas excepcionais, com todos os seus contornos, 

na própria Constituição, como destaca o professor Eduardo Ribeiro Moreira8. O que causa, em 

suma, uma restrição nesta hipótese é a ocorrência de um fato gerador de uma situação 

excepcional. 

                                                 
8 “(...) as hipóteses de restrições dos direitos fundamentais advindos das situações constitucionais de emergência 

são formas normativas estabelecidas na Carta, porém pela sua peculiar característica em virtude de um ato para 

conter a situação de emergência os direitos fundamentais são mais atingidos, sendo por vezes subtraídos dos 

indivíduos até que tal estado cesse.” 
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CAPÍTULO 2: Restrições dos direitos fundamentais frente ao poder de polícia 

 

A partir da Carta Magna de 1988, houve um desvio na construção do instituto do poder 

de polícia. O vocábulo “poder” já denota uma relação de subordinação inexorável, incompatível 

com o modelo da nossa atual “Mãe das Leis”. Daí em diante, o administrado passou a ser 

identificado não como um simples súdito, mas como cidadão, usuário de serviços públicos e 

parceiro da administração pública. Consagra-se, então, a ideologia de que o papel do Estado é 

garantir e guardar os diretos fundamentais, mitigando o uso indiscriminado da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado. 

Instaurada a Constituição Cidadã no Brasil, sedimenta-se o Estado democrático de 

Direito que é regido pelo princípio da legalidade como juridicidade (conformidade com o 

Direito), dando a entender que aquele que administra só pode atuar sob a luz da Constituição e 

da Lei. Desta forma, não caberia mais falar em “poder”, porém falar em uma “função” de polícia, 

pois este último termo realça um aspecto teleológico para a atuação estatal que disciplina e 

cerceia a liberdade e a propriedade individuais em prol do interesse da coletividade. 

Consoante as ideias de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o enfoque da legalidade 

como juridicidade é uma perspectiva que decorre do novo Constitucionalismo, inaugurado com 

o segundo pós-guerra, que compreendeu o equívoco de se depositar nas máquinas 

administrativas o direcionamento da vida social, fazendo surgir o Estado pós-moderno, que 

abarca o poder público como um mero instrumento das sociedades livres para gerir a vida 

pública (Neto, 2008). 

 

2.1 Entendendo o conceito de poder de policia 

 

Tradicionalmente poder de polícia é a “atividade do Estado capaz de cercear liberdade 

e a propriedade adaptando-as aos interesses coletivos” (Mello, 2010). O poder de polícia existe 

para que o Estado possa controlar a liberdade da propriedade do particular, com finalidade de 

garantir que o exercício desses direitos não invada a esfera de interesse juridicamente protegido 

de outra pessoa (Helena Elias Pinto, 2014). Pertinente também é o conceito firmado por 

Carvalho Filho: 
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“O poder de polícia é uma 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 (Filho, 2014).” 

 

Com o novo ordenamento constitucional houve uma necessidade de modernizar o 

conceito tradicional de poder de polícia, visando transformar o perfil dos clássicos atributos dos 

atos de polícia, como a autoexecutoriedade e a discricionariedade. O ponto nevrálgico desta 

transformação é identificar quais são os requisitos e parâmetros que garantam a legitimidade 

do seu exercício. 

Para que o poder de polícia possa condicionar e, até mesmo, restringir os direitos 

individuais, é angular que haja, no requisito de validade do ato, a explicitação motivada de quais 

são os interesses coletivos que, no caso em analise, estariam sob risco e em que medida o 

exercício daqueles direitos estariam em colisão com os interesses da coletividade. 

Acerca desta temática, afirma Juarez Freitas que “a limitação administrativa dos direitos 

individuais, sob pena de se converter em condenável abuso ou omissão de poder, não pode 

transgredir os prudentes limites de uma intervenção que se quer motivada” (Freitas, 2008). 

Com base nas alegações supramencionadas, o exercício do poder de polícia não pode 

ser justificado apenas na fundamentação abstrata de supremacia do interesse público e em nome 

do bem comum. Caso isto ocorra, cria-se um campo propício para a utilização indevida do 

aparelho estatal para satisfazer os interesses privados dos administradores, antes mesmo de se 

destinar à proteção de direitos fundamentais das pessoas que entregam a coletividade. 

Neste contexto é basilar a exigência de motivação explícita para que o poder de polícia 

seja exercido. É, para a administração, um dever elementar, sendo suas funções exercidas sob 

a égide da transparência para atender o mandamento constitucional que exige a publicidade dos 

atos públicos.  

Um dos elementos mais importantes para justificar a fundamentação do ato é a 

finalidade: o desejo do interesse público a ser alcançado. Em verdade, finalidade nada mais é 

do que o resultado que se busca alcançar com a prática do ato administrativo. 

A espinha dorsal para o controle da atividade administrativa é a fundamentação de fatos 

e de direito, instrumento fundamental para se garantir a probidade na Administração Pública. 

Nessa linha, destacamos que o poder de polícia não é estranho ao direito positivo brasileiro. A 
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Constituição Federal autoriza a própria União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a 

instituírem taxas em razão do exercício do poder de polícia (art. 145, II).  

Encerro essa análise conceitual, quanto ao poder em tela, com o que dispõe o artigo 78 

do Código Mãe Tributarista: “o poder de polícia é a atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a 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 cessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito 

à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos”. 

 

2.2. Características do poder de polícia 

 

Os atos de polícia, assim como os atos administrativos em geral possuem características 

que, segundo doutrina clássica, os diferenciam dos demais atos praticados pelos indivíduos ou 

entes privados, como a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. A 

atividade administrativa é a manifestação da soberania estatal consubstanciada em atos 

administrativos que, por sua vez, à luz das prerrogativas do Estado, deve ser imposta ao 

particular por meio de força (visão mais tradicional e ortodoxa). 

Sem embargo, com a doutrina do Estado Democrático de Direito, bem como com a 

evolução da teoria dos direitos fundamentais, a concepção se tornou obsoleta e necessitou 

revisão. Neste sentido, nenhum dos atributos do poder de polícia se justificam por si só, mas na 

medida em que sejam necessários para satisfazer a finalidade pública do ato administrativo e 

devem sempre ser juridicamente regulados9. 

Destarte, os atos administrativos terão os atributos especificamente necessários para a 

consecução de sua finalidade, ou seja, para possibilitar o cumprimento dos fins legalmente 

estabelecidos à Administração Pública. Portanto, os atributos possuem caráter instrumental e 

só estão presentes quando há necessidade. 

A autoexecutoriedade é uma propriedade de grande destaque na seara do poder de 

polícia, pois ocorre algumas circunstâncias que necessitam de medidas emergenciais e 

                                                 
9 Nenhum dos atributos do poder de polícia “constitui-se em benefícios conferidos à Administração Pública, por 

ser órgão do poder. Não há, no Estado de Direito, privilégios atribuídos à ‘força governante’ pelo mero fato de 

ser a força governante” (Mello, 2010). 
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imediatas para tutelar a segurança da coletividade, na qual é inviável a espera por uma decisão 

judicial. 

Neste sentido, com maior precisão, Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece em quais 

situações ocorrerá a executoriedade: 

 

(...)  

(i) quando a lei prevê expressamente; (ii) quando se trata de medida urgente, que se 

não for aplicada de forma imediata acarretará prejuízo ao interesse público; e (iii) 

quando não houver outro meio jurídico para atingir o mesmo fim (Mello, 2010). 

 

Contudo, é fundamental destacar que os atos administrativos praticados em caráter de 

urgência possuem natureza cautelar e devem, à luz da teoria das restrições dos direitos 

fundamentais, respeitar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, não 

se pode ir além do adequado e necessário para atender as necessidades circunstanciais. 

Vale ressaltar que a autoexecutoriedade só será característica do ato, ou melhor, da 

função de polícia quando houver previsão legal ou quando as circunstâncias impuserem. 

Uma outra característica da medida de polícia é a coercibilidade ou imperatividade, que 

dispõe a possibilidade de que um ato administrativo pode ser aplicado independentemente do 

consentimento ou concordância do particular que será afetado por ela. 

É bem verdade que essa imposição pela força implica em déficit de legitimidade 

democrática, pois, em vários momentos, o uso da mesma pode ser substituído por mecanismos 

de consensualidade e cooperação, permitindo maior participação do particular na construção da 

medida que será aplicada. 

A participação popular deve ser garantida por intermédio de um processo administrativo, 

garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, colocando em desuso a razão de que um ato de 

polícia deve ser impositivo. Logo, passa-se a adotar uma concepção de que a função de polícia 

atue como um processo legitimador de decisão.  

Inobstante ainda não ter sido mencionada, outra característica que se costuma 

reconhecer no poder de polícia administrativa é a discricionariedade. A atividade administrativa 

é sustentada pelo princípio da legalidade, bem como a discricionariedade. Esta permite uma 
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liberdade de escolha ao administrador quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, 

além de obedecer aos trâmites legais. 

De acordo com Bandeira de Mello, nenhum poder administrativo se mostra 

discricionário em sua totalidade. Nos dias de hoje, é possível perceber que existe muito mais 

lógica na visão segundo qual existe uma relação de gradação entre a discricionariedade e a 

vinculação (quando todos os elementos do ato estão previstos em lei). Como consequência, 

assume-se que todos os atos possuem um certo grau de vinculação, sendo os vinculados aqueles 

em que esse grau atinge seu limite máximo. 

Desse modo, até os atos praticados no âmbito de uma atividade discricionária são 

dotados de uma parcial vinculação, o que evidencia o acerto da visão segundo a qual existe uma 

gradação e não uma oposição entre as categorias. 

A doutrina tem dado ênfase, em cores vivas, à necessidade de controle dos atos de 

polícia, ainda quando se trate de determinados aspectos, pelo Poder Judiciário. Tal controle 

inclui os atos decorrentes do poder discricionário para evitar-se excessos ou violências da 

Administração em face de direitos individuais. O que se veda ao Judiciário é agir como 

substituto do administrador, porquanto estaria invadindo funções que constitucionalmente não 

lhes são atribuídas (Filho, 2013). 

 

 2.3. O resultado como parâmetro de controle do poder de polícia 

 

Há muito tem ocorrido um progressivo enfraquecimento do que era considerado como 

“poder discricionário”, desenvolvendo-se critérios de controle jurisdicional do mérito 

administrativo. Todavia, isso não significa que seja admissível a substituição da vontade do 

administrador pela vontade do julgador na apreciação dos aspectos que integram o mérito 

administrativo (a conveniência e a oportunidade da prática do ato). 

Hoje se reconhece um avanço das teorias e princípios que permitem uma ampliação do 

espectro de controle de juridicidade do ato administrativo. Há um enorme empenho para que o 

direito administrativo represente mais a prestação de um serviço ou uma função do que a 

manifestação de um poder. 

Assim, consoante as ideias de Helena Elias Pinto e Maíra Neurauter, o controle dos atos 

administrativos pelo resultado é instituído como fundamento principalmente nos princípios da 
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eficiência e da proporcionalidade. Na administração pública por resultado, não basta apenas a 

legalidade, mas também é necessário a legitimidade (Helena Elias Pinto, 2014). 

Não merece prosperar na concepção moderna que uma medida de polícia, ao restringir 

determinado direito fundamental, esteja apenas obedecendo uma previsão legal, porém é 

angular que a mesma possua legitimidade, mostrando resultados práticos compatíveis com as 

expectativas dos seus destinatários. O foco da administração pública passa a girar acerca da 

legitimidade e da eficiência do resultado. 

Alexandre Aragão ressalta que “o princípio da eficiência é um instrumento de se garantir 

que os objetivos da lei (rectius, do ordenamento jurídico) sejam alcançados” (Aragão, 2012). 

Sendo assim, a eficiência abandona a esfera meramente principiológica, e passa a ser vista como 

instrumento de controle pela verificação dos resultados que foram atingidos com a prática do 

ato. 

O controle do ato de polícia deve considerar o resultado tanto formal quanto material. 

Ao primeiro, é uma mera verificação de que o resultado de fato ocorreu. Quanto ao resultado 

pelo aspecto material, significa que não é apenas afirmar se o resultado ocorreu, porém também 

aferir se o mesmo foi satisfatório e suficiente para consecução dos objetivos legais. 

E é dentro desse contexto que percebemos a incidência do princípio da 

proporcionalidade enquanto ocorre a medida coativa visando restringir algum direito 

fundamental. Sendo assim, para que um ato estatal seja válido, é necessário que sejam atendidos 

os três subprincípios: a) adequação: impõe que os meios escolhidos sejam adequados a atingir 

os objetivos a que se propõem; b) necessidade: exige que não exista nenhum menos gravoso 

para se atingir o objetivo; e c) proporcionalidade em sentido estrito: exige que os benefícios 

advindos do ato sejam maiores que os ônus. Logo, para que uma medida administrativa seja 

considerada proporcional, deve ser adequada e necessária, estabelecendo uma relação direta 

entre os meios utilizados e o resultado que se almeja. 

O renomado autor Celso Antônio Bandeira de Mello conclui de forma concisa a ideia 

de cumprir uma pretensão jurídica, como a restrição de um direito fundamental, através de uma 

medida de polícia: 

 

A coação exercida através da medida de polícia só é admissível “quando não há outro 

meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na medida 

em que é, não só compatível, como proporcional ao resultado pretendido e tutelado 
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pela ordem normativa”. A coação só é admitida quando não há nenhum outro meio 

mais eficaz, não podendo ocorrer o excesso (Mello, 2010). 

 

Portanto, a aplicação do princípio da proporcionalidade, no controle da função de polícia 

pelo resultado, pretende verificar a juridicidade dos atos administrativos levando em 

consideração a relação entre meios e fins. À luz, mais uma vez, do ilustre doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello, não merece prosseguir uma medida administrativa, inclusive que 

vise restringir um direito fundamental, se ela for desproporcional ao resultado legitimamente 

alvejável. Seria uma conduta ilógica e incongruente. Seja pela proibição de uma excessiva 

limitação, seja pela identificação de uma atuação insuficiente para garantir um direito 

individual, exige-se da Administração Pública uma atuação eficiente que atinja objetivamente 

os resultados pelos quais se justifica sua existência. 

Opto pela corrente que preconiza uma transformação da atividade administrativa. Para 

que isto ocorra, é fundamental que os agentes administrativos incorporem as modernizações e 

que os mecanismos de controle administrativo e judicial modifiquem os velhos referenciais para 

verificação de compatibilidade das decisões administrativa, inclusive no exercício do poder de 

polícia, para assimilar as contribuições trazidas pela doutrina. 

O poder de polícia é uma função administrativa que deve se mostrar sensível a essas 

mudanças de paradigmas, pois se trata de atividade central na relação entre Estado e cidadão, 

pois acarreta limitações e restrições aos direitos fundamentais, como a liberdade e a propriedade 

dos particulares.  

Não basta que a medida de polícia tenha apenas a previsão legal nem esteja amparada 

na supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É preciso que a medida tenha 

legitimidade pelo processo democrático de formação da decisão e pela transparência do 

processo decisório e que, ainda, se justifique à luz da proporcionalidade e dos demais princípios 

que orientam a atuação da administração pública, visando atingir as legítimas expectativas dos 

seus destinatários. 
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CAPÍTULO 3: Restrições dos direitos fundamentais nas relações de sujeição 

especial 

 

Partindo-se do ponto de que os direitos e as garantias fundamentais são direitos 

restringíveis, buscar-se-á aferir em que medida o conceito de relações especiais de sujeição 

pode ser empregado, no processo hermenêutico, como parâmetro para justificar a imposição de 

limites aos direitos.   

Em determinadas situações, a necessidade de viabilizar o adequado funcionamento das 

instituições estatais faz com que seja angular a limitação dos direitos fundamentais dos 

indivíduos que as englobam (Munhoz, 2012). Os exemplos mais comuns são dos servidores 

públicos, dos presos, dos alunos de instituições de ensino públicas e dos militares. Essas quatro 

situações exemplificativas traduzem a dependência jurídica em favor de um fim especialmente 

previsto pela Administração Pública. Em verdade, essas circunstâncias ocorrem em instituições 

que eram reguladas por um estatuto jurídico próprio e diferenciado das demais relações gerais. 

Ultrapassado o estudo acerca das restrições dos direitos fundamentais, seja pela teoria 

ora estudada, e seja pelo poder de polícia, devemos distinguir, por um lado, os direitos 

fundamentais na esfera geral e, por outro lado, os direitos fundamentais na esfera das relações 

especiais de sujeição. 

No campo das relações gerais do homem em sociedade ou em confronto com as 

situações normais face ao Estado tem-se uma hipótese de liberdade maior e de não restrição. 

Faz-se aqui jus aos direitos constitucionalmente consagrados sem restrições a princípio10. Logo, 

em qualquer Estado Democrático, no âmbito das relações gerais, o direito fundamental apenas 

pode ser restringido se agredir outro direito fundamental – tal afirmação decorre do velho 

brocardo popular de que seu direito acaba quando começa o do outro. Ou seja, nos casos em 

que as restrições aos direitos fundamentais não são previstas na própria Constituição, nem são 

constitucionalmente atribuídas pelo legislador, elas somente podem ser válidas se ponderadas 

no caso concreto por agredirem outro direito fundamental e essa decisão cabe ao Poder 

Judiciário. 

                                                 
10 Conforme as ideias do professor Eduardo Ribeiro Moreira, a restrição aos direitos fundamentais no campo das 

relações gerais, justificadas pela vontade do Estado, somente é presente em regimes ditatoriais, que buscam a 

justificativa para restringir o indivíduo de uma maior liberdade. 
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Na supremacia geral, o poder regulatório do Estado é menos rigoroso, porque há 

restrições legais em obediência ao princípio da livre iniciativa que impera no nosso Estado 

Democrático de Direito (Wimmer, 2007). 

No entanto, existem também aquelas situações em que não há interferência judicial 

necessária e a regulamentação legislativa é mínima ou inexistente e, ainda assim, os direitos 

fundamentais encontram-se restringidos. Essa restrição advém de um momento sensível e é 

conhecida como relações especiais de poder, ou também chamada de relações especiais de 

sujeição, em que, pela situação posta, se justificaria, em tese, uma proeminência de uma 

situação especial em detrimento dos direitos fundamentais previstos genericamente. Pensar em 

relações especiais de sujeição é ter em mente que estamos diante de uma situação onde de 

antemão se percebe que há uma relação desigual. 

A grande derrocada das relações especiais de poder ocorre com um leading case julgado 

pelo Tribunal Constitucional Alemão que apreciou a interceptação da carta de um prisioneiro 

que escrevera para uma organização assistencial a reclusos, queixando-se do ex-diretor do 

presídio (Souza, 2013). Após a interceptação o preso teria sofrido outras sanções por ter enviado 

a carta. Depois da decisão judicial, a interceptação não autorizada por lei, nem por autoridade 

judicial, foi considerada ilegal. Todas as penalidades impostas ao detento foram tidas como 

abuso de autoridade. A Constituição, por um princípio de intimidade e de igualdade impede 

intervenções discricionárias aos presos, principalmente porque a restrição mostrou-se 

prejudicial ao preso e, portanto, inconstitucional. 

A título de uma análise do que já fora estudado até aqui, pensamos num primeiro 

momento numa restrição normativa, posteriormente numa restrição judicial e, agora, num 

terceiro momento, a verificação da constitucionalidade da restrição se dá no âmbito dos atos da 

Administração Pública (Poder Executivo).  

O vínculo de sujeição presente nas relações de poder atua como fator de base que postula 

a limitação do direito fundamental. E, muitas vezes, esse vínculo de poder não está escrito na 

Constituição, nem é tido como direito fundamental fora dessa relação especial11. Conforme já 

                                                 
11 Um caso que ilustra bem a situação foi quando soldados holandeses punidos por divulgarem artigos considerados 

à disciplina militar e condenados pela justiça militar local recorreram, com base no direito à livre expressão, à 

Corte Europeia de Direitos Humanos. Esta, em primeiro lugar, disse que sua jurisdição se aplicava às Forças 

Armadas, pois sua competência territorial era plena e não se sujeitava às relações especiais de poder, portanto, 

incidia nos comandos militares de todas as nações que integram a União Europeia. Esse é o principal ponto, embora 

de natureza distinta, que as relações especiais de poder se sujeitam às leis e à Justiça competente. No mérito, 

ressaltou que a lide que se instaurava derivava de uma relação especial de poder, entre militares e seu superior 
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discorrido neste ensaio monográfico, no Brasil, é necessário ponderar o peso do direito 

fundamental, que é objeto de restrição em relação à gravidade da restrição imposta. É, na 

verdade, uma ponderação com contornos diferenciados. A própria relação especial de poder, 

quando legitimamente identificada e autorizada pelos meios legais – leis ou Constituição – é 

um polo de ponderação que será levado em confronto, com status diferenciado. 

Não merece prosperar a mera tese de que basta uma previsão legal para permitir que um 

direito fundamental venha a ser restringido, pois se levado o caso concreto à justiça, não haverá 

presunção em favor da Administração. O ato atribuído à autoridade deve ser confrontado com 

a lei que o autoriza, tudo sob a proteção dos direitos fundamentais, ou seja, eles recebem a tutela 

e proteção, mesmo em lugares como quartéis militares. 

A discussão principal, desta forma, gira em torno de saber em que medidas os direitos 

fundamentais podem ser restringidos no âmbito de tais relações e, ainda, se estas relações 

devem estar expressamente contempladas na Constituição ou se podem ser estabelecidas 

independentemente de previsão constitucional explícita. 

 

3.1. Contexto histórico das relações especiais de sujeição especial 

 

Neste tópico será abordada a repercussão que a figura das relações especiais de sujeição 

veio a obter na doutrina de diversos Estados (Silva, 2009). Noutro giro, serão abarcadas as 

construções que abalaram seus alicerces. Por fim, serão apresentadas posições hodiernas pela 

doutrina acerca da temática em estudo. 

 

3.1.1. Doutrina Alemã 

 

Pelo aspecto cronológico, devido a origem da doutrina, passamos a analisar a doutrina 

germânica, na qual a teoria das relações especiais de sujeição encontrou largo desenvolvimento. 

Sua raiz encontra-se na concepção jurídica da monarquia constitucional alemã oitocentista. 

Imerso ao conflito de poder entre o monarca e o Parlamento, Paul Laband, visando demarcar a 

esfera de atuação das leis, pretendeu diferenciar as leis em sentido formal e as leis em sentido 

                                                 
hierárquico e, nesses casos, os direitos fundamentais recebiam proteção diferenciada, podendo ser limitados por 

lei e ordem judicial militar competente. A restrição, no caso entre militares e seu comando, se dentro das bases 

constitucionais – por exemplo, concedem ampla defesa ao acusado de falta grave – podem, estabelecer restrições 

aos direitos fundamentais dos subordinados, como os de limitação de horário de folga ou prisão militar. No caso, 

foi válida, então, a censura aos militares, bem como a punição a eles estabelecida. 
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material. Para ele, as primeiras são aquelas elaboradas pelo Parlamento, independentemente de 

seu conteúdo, bastando, assim, que ostentem a forma da lei. Diferentemente, a lei em sentido 

material é aquela que atinge de alguma forma a esfera jurídica do indivíduo ou da comunidade 

política. 

Desta forma, setores como o exército, o regime dos servidores públicos e as prisões – 

por não interferirem no plano social – são colocados à margem das limitações jurídicas impostas 

ao Estado, cabendo ao Monarca (Poder Executivo) discipliná-los com total liberdade. Em 

virtude disso, a distinção entre lei em sentido formal e em sentido material costuma ser apontada 

como uma “antecipação da doutrina formal das relações especiais de sujeição” (LABAND, p. 

22).  

Fleiner considerava como os principais exemplos de relação especial de poder: a 

potestade hierárquica, a disciplinar e o poder de controle, bem como o do funcionário, o cidadão 

que ingressa em um estabelecimento público, como escola, exército e prisão; há também aquele 

sujeito em especial vigilância em razão de deveres fiscais. 

Já Thoma, outro teórico alemão, traz como exemplo a subordinação do criado ao poder 

do senhorio; a do trabalhador ao proprietário da fábrica; a da Caixa de Seguro Social sobre os 

segurados; as associações profissionais sobre o empresário; médicos, advogados e 

farmacêuticos no tocante aos tribunais que os disciplinam e os fiscalizam, compostos por seus 

pares e, decerto, as autoridades superiores sobre os funcionários públicos, com as decorrentes 

prerrogativas de disciplinamento. 

No mesmo diapasão, Forsthoff distingue a relação geral existente entre o indivíduo e o 

Estado, em que o particular é tomado enquanto tal, de outras relações especificas em que se 

verifica o maior grau de dependência em relação a administração, por excelência, o 

estabelecimento público. 

A noção tradicional de relações especial de sujeição, contudo, teria sido desenvolvida 

em estreita conexão com a administração de polícia, na qual já estudamos nesta monografia, 

em que a atuação estatal é extremamente autoritária, não se encontrando tal diretriz na 

administração fornecedora de prestações vitais. 
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3.1.2. Doutrina Portuguesa 

 

Marcello Caetano destacou que a função pública constituiria um exemplo típico de 

relação especial de poder. De modo casuístico, há o dever de lealdade dos funcionários públicos, 

existindo, a contrario sensu, o dever do estado de proteção dos seus membros, expressa por 

meios de garantias como estabilidade no emprego, aposentadoria e carreira profissional.  

Outro destaque dos teóricos portugueses adveio com Rogerio Soares quando tratou dos 

procedimentos disciplinares. Nesta analise o autor aponta a existência de relações especiais de 

poder diversas, sujeitas a um ordenamento jurídico especial, com suas exigências próprias. 

Por encerrar, cita-se também Mario Esteves de Oliveira, que distingue as relações gerais 

das especiais e observa que, enquanto as obrigações das primeiras resultam-se imediatamente 

ou mediatamente de lei, nas segundas resultariam do vínculo especial que liga os administrados 

ao poder público tendo fundamento no bem ou serviço. 

 

3.1.3. Doutrina Italiana 

  

   Renato Alessi discorre que o estado de sujeição seria acessório no tocante a relação geral, 

sendo necessário, para configurá-la, o efetivo ingresso no particular na esfera jurídica e material, 

ou simplesmente jurídica da administração. Destaca, inclusive, a insuficiência decorrente da 

supremacia geral e do poder de império para disciplinar as relações especiais de sujeição, na 

medida em que a finalidade daquele era de evitar dano, mal ou perigo decorrente da atividade 

humana.  

Logo, teria uma feição iminentemente negativa, ao passo de ser necessário, nas relações 

em destaque, melhorar a atuação administrativa, buscar o bom andamento do oficio público. 

Assim, é necessário, reconhecer-lhes uma supremacia especial da administração, da qual 

decorram deveres e direitos particulares. Ensejaria, então, a sujeição especial, as seguintes 

prerrogativas: 1) Poder de emanar norma interna; 2) Poder de dar ordens individuais; 3) Poder 

de vigilância; e 4) Poder disciplinar. 
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3.1.4. Doutrina Suíça 

 

Andre Griesel preconiza que a reserva de lei, nas relações especiais, não é absoluta, 

sendo inadmissível que a Administração aja sem a exigência de uma habilitação legal, em razão 

de seu poder de polícia. É uma espécie de consentimento dos administrados. 

Para Pierre Moor, há um regime estatutário presente em determinadas categorias. Este, 

por sua vez, corresponde a direitos e obrigações que certos indivíduos estão submetidos, tendo 

como denominador comum a relação com a instituição e a aplicação de ofício às pessoas nela 

insertas. 

 

“a tradicional desnecessidade de base legal para regular tais vínculos, que ficavam 

entregues aos atos internos (ordenações administrativas), cede lugar para a exigência 

daquela, tendo em vistas restrições de liberdade geradas pela criação de relações 

especiais ou, segundo a moderna terminologia, “relações de direitos particulares”. Por 

outro lado, as restrições devem ser desnecessárias para assegurar a boa marcha da 

instituição, muito embora seja delicada a realização do juízo de valor da pertinência 

de dada medida restritiva às finalidades de uma instituição.” 

 

3.1.5 – Doutrina Brasileira 

 

No Brasil, o estudo da doutrina é escasso e, quando feito, através do direito comparado. 

Segundo Celso Bandeira de Melo, as relações especiais de sujeição seriam “poderes 

administrativos não sacáveis diretamente da lei”, pois haveria a necessidade de uma disciplina 

interna para regular o funcionamento de repartições públicas, hospitais, asilos, faculdades. 

Contudo, renomado doutrinador também destaca uma adaptação da noção de supremacia 

especial aos postulados do Estado de Direito. 

Outra interessante afirmação, não propriamente de modo direto, foi feita por um dos 

maiores doutrinadores do Direito Administrativo, Hely Lopes Meirelles, quando tratou do 

poder disciplinar da Administração: 

 

“decorre de uma supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se 

vinculam à Administração por relações de qualquer natureza, subordinando-se às 

normas de funcionamento do serviço ou do estabelecimento que passam a integrar 

definitiva ou transitoriamente.” 
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3.2. Definição terminológica das relações especiais de sujeição especiais 

 

É corriqueira a confusão terminológica quando se estuda um instituto jurídico que é 

importado do direito comparado, vale dizer, de um país estrangeiro. Contudo, a dificuldade 

encontrada pelos doutrinadores não se dá apenas por uma questão de tradução da língua, porém 

reside na dificuldade de dar ao instituto uma construção doutrinária com nome compatível com 

os avanços da teoria constitucional. 

Inobstante a discussão mencionada tenha tido mínimas repercussões em outros países, 

nos quais as expressões “relações especiais de poder” ou “relações especiais de sujeição” 

permanecem no uso cotidiano, percebe-se, então, que o debate desenrolado reflete profunda 

reconsideração doutrinária que esta categoria vem sofrendo. A substituição do conceito de 

“poder especial” para “relação especial” revela uma transformação no entendimento doutrinário 

do instituto. Em verdade, ocorre uma mudança de um paradigma autoritário e antidemocrático 

para um conceito mais palatável ao Estado Constitucional e Democrático de Direito hodierno 

(WIMMER, Miriam, p. 32). 

As restrições a direitos são aplicáveis apenas a determinadas categorias de pessoas – 

aquelas que se inserem em relações de sujeição especial. É importante ressaltar que o ingresso 

dos indivíduos nessas relações especiais pode decorrer de adesão voluntária ou da aplicação da 

lei. É, sob um aspecto amplo, aceita a noção de que certas “condições de vida especiais” – que 

integram a vida em comunidade – demandam “ordens especiais mais elásticas” no que se refere 

aos direitos fundamentais (Pereira, 2006). 

A doutrina das relações de sujeição especial, conforme já exposto, surgiu na Alemanha, 

no século XIX, para fundamentar a existência de um poder administrativo especial que 

legitimaria a imposição de determinadas restrições aos direitos fundamentais de pessoas que se 

encontram em situações diferenciadas em relação ao poder público. 

Primeiramente, a expressão relação especial de sujeição foi utilizada por Laband, a 

princípio quanto aos funcionários públicos e, posteriormente, vindo a ser utilizada por Otto 

Mayer, seu principal teórico. Este ampliou o conceito para as outras categorias, mormente 

aquelas imiscuídas nos estabelecimentos públicos: presos, militares e estudantes.  

Mayer vislumbrava a existência de uma obrigação geral de obediência decorrente da 

própria supremacia do Estado, a qual se dirigia a todos, e de relações de sujeição particulares, 
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a vincular apenas certos súditos. Para ele, sujeição é o vínculo de pessoas desiguais do ponto 

de vista do direito cujo conteúdo é determinado pela pessoa superior. 

A fim de concluir a tríade dos principais fundadores da definição terminológica em 

análise, Fritz Fleiner – seguidor de Mayer – tratava os indivíduos imersos a uma sujeição como 

sujeitos de direitos diferenciados, vale dizer, como membro ativo do organismo administrativo.  

O reconhecimento da existência de relações especiais significava, portanto, a admissão 

de verdadeiros feudos administrativos, na expressão de Rogério Soares, imunes ao parlamento, 

à regra jurídica, aos direitos fundamentais e ao controle jurisdicional, pilares fundamentais do 

Estado de Direito. Nestes domínios os direitos fundamentais poderiam ser restringidos a fim de 

proporcionar um serviço exequível. 

São relações marcadas por uma acentuada dependência em relação Estado. Trata-se de 

uma construção jurídica que pretende justificar uma mitigação dos direitos fundamentais dos 

cidadãos ou dos sistemas institucionalmente previstos para a sua garantia, como consequência 

de uma relação qualificada com o poder público. 

Designa-se como relação de sujeição a dependência jurídica, em seu sentido mais amplo, 

em que se encontra o súdito frente ao Estado. Quando aqui se fala de relação especial de 

sujeição, faz-se então referência a essa acentuada dependência que se estabelece em favor de 

um determinado fim da Administração Pública, para todos aqueles que entrem nessa prevista 

estrutura especial. A noção de que as relações de sujeição especial são marcadas por uma 

“acentuada dependência”, defendida por Otto Mayer, serve para justificar o enfraquecimento 

das garantias jurídicas relacionadas à liberdade no âmbito de tais relações. 

 

3.3. O papel proeminente da Administração Pública: o afastamento do controle 

judicial segundo a doutrina das relações especiais de sujeição 

 

Após a transformação da forma de Estado, ou seja, quando os direitos do homem se 

modificaram na medida em que a sociedade evoluiu, passou-se a privilegiar o respeito aos 

direitos fundamentais, mormente na etapa posterior à Primeira Guerra Mundial. Em seguida, o 

Estado de Direito veio a exercer seu poder sobre os cidadãos, partindo do princípio segundo o 

qual toda a discriminação sustentada em diferenças entre homens e mulheres deve ser 
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expurgada. Em consequência disso, surgiram uma série de dúvidas quanto à legitimidade da 

construção e da aplicação da doutrina das relações especiais de poder em nível constitucional12. 

A grande dificuldade para a solução das questões executivas consiste, 

fundamentalmente, na diferenciação entre os atos da administração e os atos da jurisdição. 

Quanto aos primeiros, o administrador age de modo espontâneo, adotando medidas preventivas 

para evitar a violação da lei e cria, com seus atos, circunstâncias jurídicas novas. Quanto aos 

atos de jurisdição, de modo diverso, o juiz só é provocado após a violação da lei, lembrando o 

obsoleto brocardo “O juiz é a boca inanimada da lei” de Montesquieu. Estes modelos 

consubstanciam-se em tipos ideais, cuja realidade oscila de forma pendular em direção a um ou 

outro (Pacheco, 2011 e 2012). 

Avançando não muito além do já estudado, a teoria das relações especiais de poder aduz 

que o Estado ou Administração estabelecem com determinados setores sociais relações de 

sujeição justificadas para realização de certos serviços públicos, como no caso da execução da 

pena, em um campo completamente alheio ao Direito (ou, pelo menos, como um domínio em 

que a administração se beneficia de uma menor vinculação aos limites impostos por este), 

fundamentando-se, assim, as restrições aos direitos fundamentais do preso13. 

Segundo o teórico penal Tornaghi, o direito disciplinar é o direito de cada instituição, 

porquanto cada uma tem o seu próprio regimento, a sua própria disciplina. E se nenhum 

agrupamento institucional pode viver em paz e prosperar sem disciplina, e uma disciplina 

adequada aos seus fins e aos meios que dispõe, muito menos seria possível o bom êxito de 

estabelecimentos em que devem coexistir pessoas desajustadas, corrompidas, perigosas e que 

deram provas de não reagir favoravelmente aos meios ordinários de contensão. Desta forma, o 

                                                 
12 Lembra Rivera Beiras, Iñaki. Op. cit., p. 512, que a doutrina de finais do século XIX e início do XX afirmava a 

existência de um direito de supremacia, por parte do Estado, que poderia incluir diversas classes ou categorias, de 

acordo com a sua origem e extensão. Assim, existiria uma primeira categoria derivada da soberania geral do 

Estado. A segunda classe seria configurada por aqueles direitos de soberania que o Estado exercita em speciali 

rapporti di sudditanza, fundados individualmente, mediante um ato dirigido a uma pessoa taxativamente 

determinada. As primeiras condicionavam todos os cidadãos por sua condição abstrata como tal, enquanto súditos 

do poder público, sem necessidade de títulos concretos. A segunda somente eram exercíveis sobre aqueles questão 

em uma situação organizativa determinada de subordinação derivada de um título concreto, como no caso do título 

executivo penal. 
13 “O estado de detenção, a privação da liberdade, a situação de direito e de fato em que se encontram os presos, 

exigem um regulamento especial, não requerido na ordenação da convivência de homens livres. São normas de 

segurança, normas de direção, normas de procedimento e se referem à administração da casa, às relações recíprocas 

do pessoal e dos presos, à maneira de vestir, ao modo de designar os detentos, à guarda do estabelecimento, 

abertura e fechamento dos portões, às cautelas durante as visitas, à entrada de objetos, de provisões alimentícias, 

ao local e hora de dormir, de trabalhar, de recrear etc” (Tornaghi, 1967). 
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fundamento da disciplina carcerária, neste pensamento, é encontrado unicamente na segurança 

do estabelecimento, sendo desconsiderado qualquer interesse ou garantia do preso. 

As instituições jurídicas mais afetadas pela ocorrência das relações de sujeição especial 

são o princípio da legalidade e o direito fundamental à proteção jurisdicional dos mesmos. Desta 

forma, o indivíduo que é incluído na seara administrativa tem como resultado que os direitos 

fundamentais e a reserva de lei não tem validade ao colocar, para a administração, a faculdade 

de regular as relações dentro de tais situações. Logo, cria-se a ideia de um espaço em branco, 

livre de direito, na qual, para a administração, todas as questões são direitos e para os indivíduos 

afetados tudo são deveres. 

Inobstante a dogmática que preliminarmente se ocupou da formação do conceito das 

relações especiais de sujeição, que a viu como um âmbito de livre conformação para a 

administração, fundamental foi o papel de Otto Mayer, já mencionado nesta monografia. Para 

o doutrinador, a submissão voluntária a qualquer poder institucional, baseava-se pelo fato da 

entrada no círculo de influência da instituição, ao qual se une a submissão, realizada 

automaticamente, a uma espécie de direito doméstico14. 

A aproximação da doutrina das relações especiais com o sistema de execução das penas 

torna-se evidente, que, normalmente, para uma tentativa de embasar o uso da esfera 

administrativa para a decisão, em detrimento da jurisdicional, argumenta que a medida da 

Administração em penitenciárias federais, por exemplo, serve para uma melhor garantia do 

estabelecimento da ordem enquanto necessária para a sua devida integração15. 

                                                 
14 Marques, José Frederico. Da competência em matéria penal. rev. e atual. Campinas: Millennium, 2000, p. 27, 

ao descrever que o movimento de administrativização da execução penal teria se iniciado na França, porquanto, 

além do já citado impulso dado por Mayer, na Alemanha, Belling já referia a ideia que a execução da pena é 

essencialmente atividade da justiça administrativa, e não atividade judicial (Harfuch, Andres; Vela, Rolando; 

Angulo, Durga. La vigencia del principio acusatorio en la etapa de ejecución de la pena. In: Fellini, Zulita. Derecho 

de ejecución penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2006. p. 129). 
15 Alega-se, comumente, que há uma ampla prevalência da visão de jurisdicionalização da execução penal no 

Brasil (Marques, José Frederico. Op. cit., p. 27). Contudo, esta afirmação não é verdadeira quando comparadas 

estas afirmações com muitas práticas da administração penitenciária, como será analisado mais a frente. Em um 

âmbito mais lato da execução penal, o ímpeto administrativista atingiu o seu auge no projeto Nagashi, o qual previa 

a administrativização da execução penal alegando as seguintes razões: "(a) Geração de vagas e rotatividade 

carcerária planejadas, uma vez que com a administracionalização propugnada, os benefícios serão deferidos no 

tempo certo, imediatamente após (ou no mesmo dia) o cumprimento das condições objetivas para pleiteá-los. 

Assim, ocorreria a rotatividade prisional que poderá ser corretamente equacionada, sendo as progressões de 

regime, aliadas às solturas motivadas pela concessão de livramentos condicionais, determinarão o aumento do 

dinamismo interno do sistema. (b) Individualização da pena e reincorporação do autor à comunidade, pois a 

administracionalização dos benefícios propiciará um espaço mínimo à personalização da pena, para individualizar 

sua permanência na penitenciária e propor-lhe um projeto de reintegração social. (c) Diminuição da tensão 

carcerária, pois, garantidas a certeza da pena e suas alterações no espaço e no tempo, constrói-se no espírito do 

recluso a viabilidade de um projeto existencial compatível com seus anseios e as regras disciplinares. Desta forma 
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Assim, nesta ótica, é angular um procedimento que realize as normas pertinentes 

conforme uma regulamentação também de tipo administrativo. Nesse contexto, cabe à 

administração pública toda a atividade superveniente à condenação, haja vista serem os atos 

administrativos, por excelência, atos de execução dos preceitos legislativos e judiciários. A 

pena é de interesse coletivo: à administração cabe realizá-la. Para Chiovenda, o magistrado, em 

sua sentença, substitui sempre todos no afirmar existente o direito de pagar, de dar, de fazer ou 

não fazer; no afirmar existente a separação pessoal ou a resolução de um contrato, ou que a lei 

quer uma punição (...) E quanto à atuação definitiva da vontade verificada, se se trata de uma 

vontade só exequível pelos órgãos públicos, tal execução em si não é jurisdição; assim, não é 

jurisdição a execução da sentença penal16. 

Os direitos fundamentas só podem ser limitados na medida em que sejam indispensáveis 

para manutenção da ordem pública. A distinção entre as questões que são jurídicas e as questões 

que são administrativas cria uma barreira inaceitável à possibilidade do réu contar com a 

jurisdição e de garantir os seus direitos.  

A doutrina das relações da sujeição especial, após sofrerem modificações, mantiveram 

uma margem de discricionariedade por parte da administração, porém seus atos poderão ser 

amplamente revistos pelo poder jurisdicional. No entanto, é a administração que constrói os 

condicionamentos em que o juiz passa a decidir. 

                                                 
a medida trará uma tensão carcerária suportável, com controle dos atos de insurreição, produzidos na maioria das 

vezes pela falta de informes sobre os requerimentos dos sublevados e a prorrogação injustificada das respectivas 

decisões. (d) Construção de uma execução penal garantista, pois a nova redação do art. 112 da LEP (LGL\1984\14) 

expungiu do procedimento de benefícios os erros trazidos pela valorização, na maioria dos casos depreciativa, da 

personalidade do preso. Segundo as razões do Projeto, revogado o parágrafo único do art. 112 em pauta, as 

garantias do sentenciado foram postas a salvo e, assim, de agora em diante, a par da fração de tempo requerida 

para a concessão do benefício, mede-se tão somente a conduta ostensiva do preso, tomando-a por boa se suas 

ações, aferidas no cotidiano penitenciário, estiverem de acordo com os regulamentos da unidade prisional. (e) 

Atividades do juiz de execução e do promotor de Justiça não serão excluídas, isto porque à semelhança do modelo 

anglo-saxônico, o administrador sempre prestará contas ao Juízo executório, que poderá rever a qualquer tempo, 

provocado pelo fiscal da lei ou pela parte prejudicada, os atos concernentes àqueles benefícios, e promover a 

responsabilização do funcionário público faltoso, em hipótese de ocorrência de quaisquer irregularidades nos 

procedimentos formulados e resolvidos nos estabelecimentos penais. Outro ganho, segundo o projeto é que 

desembaraçados de uma quantidade excessiva de processos, magistrado e promotor desempenharão as suas 

competências e atribuições de modo exemplar, máxime no tocante às inspeções e visitas periódicas às prisões. (f) 

Manutenção da legalidade na execução penal, uma vez que a Administração Pública contemporânea imita o Poder 

Judiciário e segue-lhe as pegadas a propósito das decisões sobre os administrados" (Weis, Carlos. Execução penal. 

Parecer do Conselheiro no Protocolo n. 08037.000012/2006-88. Revistas do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, n. 19, vol. 1. Brasília, jul.-dez., 2006, p. 236-237). O projeto não obteve aprovação, mas 

com certeza é uma mostra de que não se deve descartar a discussão sobre o assunto no Brasil. 
16 Chiovenda, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. de Paolo Capitanio. Campinas: Bookseller, 

1998. vol. 2, p. 17. 
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Sigo a corrente de um modelo misto, que não se baseiam na legalidade ou legitimidade 

da decisão, porém na sua efetividade verificada no mundo dos fatos. Há uma necessidade 

imperiosa da administração regular disciplinarmente para a manutenção da ordem. Ao mesmo 

tempo, caberia ao Poder Judiciário conceder ou restringir as “benesses legais”. Toda e qualquer 

decisão quanto a uma medida administrativa, nos casos referentes ao uso da doutrina ora 

estudada, deve-se amparar no equilíbrio entre uma execução da Administração e a tutela dos 

direitos fundamentais. Impor outras justificativas arbitrárias, como ocorria em regimes 

ditatoriais, para o uso das relações especiais de sujeição, seria como ir de encontro a todo 

pensamento atual acerca dessa teoria. 
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CONCLUSÕES 

 

 Diante de todo exposto, não é razoável que os direitos fundamentais sejam absolutos, 

conforme já exaurimos neste trabalho, pois podem ser objeto de limitação. Com efeito, podem 

sofrer limitações quando atritam com outros valores de ordem constitucional, inclusive outros 

direitos fundamentais. Outrossim, não seria exato falar sempre em universalidade no que 

concerne ao polo passivo das relações jurídicas desenvolvidas no entorno de um direito 

fundamental, pois há casos em que se debate o problema de saber se os direitos fundamentais 

têm como obrigados os poderes públicos e também os particulares. 

 Os direitos fundamentais permanecem mais protegidos com a percepção de todos os 

momentos em que é possível restringi-los. Com efeito, se não há primazia pelos direitos 

individuais ou pelo interesse coletivo, a ponderação aparece como guia mestra das preferências 

constitucionais que são resolvidas pelo Poder Judiciário na casuística. A máxima “seu direito 

acaba quando começa o do próximo”, nada mais é do que uma afirmação popular das regras de 

relativização. 

 O poder de polícia é uma função administrativa que deve se mostrar sensível as 

mudanças de paradigmas, pois se trata de atividade central entre Estado e cidadão, que acarreta 

limitações e restrições à liberdade e propriedade dos particulares. Características como 

coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade, indicadas pela doutrina clássica como 

inerentes aos atos de polícia, demandam reformulação para se adequarem ao contexto 

democrático e de primazia dos direitos fundamentais. 

 Com efeito, o postulado da proporcionalidade, a exigência da eficiência e o controle 

pelo resultado são ferramentas que almejam fiscalizar a atuação da Administração Pública no 

exercício do poder de polícia. 

As relações especiais de sujeição é uma poderosa e valiosa ferramenta interpretativa, 

servindo como critério para ponderações destinadas a aferir a legitimidade constitucional de 

restrições a direitos operados como fundamento na finalidade das instituições em que se 

inserem os status especiais. 

 O que diferencia as relações ditas especiais das outras, com enfoque nos direitos de 

liberdade, é a situação de maior vulnerabilidade em que eles se encontram em face dos centros 

de poder, dotados, por razões que devem ser constitucionalmente justificadas, de prerrogativas 
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de autoridade para, tendo em vista o cumprimento de finalidades institucionais, também de 

matriz constitucional, intervir negativamente nos direitos fundamentais dos que a eles se 

vinculem. O que diferencia as relações ditas especiais das outras, com enfoque nos direitos de 

liberdade, é a situação de maior vulnerabilidade em que eles se encontram em face dos centros 

de poder, dotados, por razões que devem ser constitucionalmente justificadas, de prerrogativas 

de autoridade para, tendo em vista o cumprimento de finalidades institucionais, também de 

matriz constitucional, intervir negativamente nos direitos fundamentais dos que a eles se 

vinculem.  

 É inegável que com as adaptações que a doutrina das relações especiais sofreu durante 

a segunda metade do século XX, vem sendo constantemente empregada pelas Cortes 

Constitucionais, podendo servir como instrumento racionalizador do processo de ponderação 

dos direitos fundamentais. Além disso, também pode servir como um instrumento hermenêutico 

eficiente para solucionar problemas envolvendo a aplicação de direitos fundamentais no âmbito 

de tais instituições, conferindo maior racionalidade à apreciação da legitimidade constitucional 

das restrições (Pereira, 2015). 

 É clarividente que todas as formas de restrições até aqui estudadas devem ser 

empregadas com acentuada dose de prudência. A mera necessidade de conferir à Administração 

certa margem de manobra em seus assuntos internos não justifica a compressão dos direitos 

fundamentais. 

 A ideia de que as restrições efetuadas, seja pelo poder de polícia ou seja pelas relações 

especiais de sujeição, à luz da teoria das restrições supramencionada, podem operar como 

argumento acessório na apreciação da proporcionalidade das medidas que afetam direitos 

fundamentais. 

 O direito administrativo contemporâneo não se sustenta somente sobre as matrizes 

fundamentais do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público. Atualmente não 

basta afirmar que determinado ato administrativo ou medida de polícia é legal, se elaborada de 

acordo com a lei e amparada na supremacia do interesse público. É angular que tal medida se 

legitime pelo processo democrático de formação da decisão e pela transparência do processo 

decisório (Helena Elias Pinto, 2014). 

 No Brasil, inobstante tais conceitos não terem sido jamais incorporados em uma 

taxonomia dogmática, a possibilidade de utilizá-los resta evidenciada pela circunstância de que 
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os argumentos, a estes subjacentes, têm sido utilizados pelo Judiciário dentro do âmbito dos 

direitos fundamentais. 

 O poder punitivo do Estado, seja o externo decorrente da supremacia geral (poder de 

polícia), seja o interno, cujo nascedouro é a supremacia especial (poder disciplinar), possui o 

objetivo fundamental de proteção ao interesse público e a prestação do serviço público de 

qualidade e não simplesmente um poder punitivo ou arrecadatório. A busca por um serviço 

público seguro e eficiente é extremamente necessário e justificam a existência destes poderes 

ao Estado. 
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