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Poder de polícia 

 

 Poder de polícia: é o poder que a administração possui de 
restringir o exercício de liberdades individuais e o uso e 
gozo da propriedade para garantia do interesse público. 
Observe que se trata de uma maneira de materialização da 
supremacia do interesse público sobre o privado. 

 

 Trata-se da polícia administrativa, e não a polícia judiciária 
(destinada à investigação de crimes para a instrução dos 
processos penais, como a Polícia Civil). 



Poder de polícia 

 Existe uma definição legal de poder de polícia dada pelo 
Código Tributário Nacional: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia 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 concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



Poder de polícia 

 

 Formas de materialização: 

• Atos preventivos: impedem a ação do particular, por meio de 
fiscalização, definição de regras para o exercício dos direitos 
etc. 

• Atos repressivos: reprimem atos praticados em contrariedade 
às normas, aplicando multas, realizando apreensões etc.  

• Obrigações de não fazer: em regra, estipula ao particular 
condutas negativas, que ele não pode praticar. 

• Obrigações de fazer: pode se materializar, também, no 
sentido de obrigar/coagir ou particular a agir. 



Poder de polícia 

 

 Discricionariedade: geralmente há alguma margem de 
escolha dos agentes na atuação do poder de polícia, o que 
permite sua melhor concretização, como na concessão do 
porte de arma (autorização). Mas é possível que haja atos de 
polícia vinculados, como é o caso da concessão de licenças 
para construir ou da Carteira Nacional de Habilitação. 
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 Fases do poder de polícia: 

• Ordem: comandos abstratos e coercitivos disciplinam atos e 
condutas 

• Consentimento: anuência prévia da administração, quando 
exigida, para a prática de determinadas atividades (licenças e 
autorizações). 

• Fiscalização: atos materiais que decorrem da própria ordem. 
É uma atividade de natureza executória. 

• Sanção: é a aplicação da punição legalmente prevista. 


