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Como mencionamos nas aulas, a atuação do Estado submete-se ao regime jurídico-administrativo. Tal regime 

confere ao poder público uma série de prerrogativas, que o diferenciam do regime de direito privado, e são 

imprescindíveis para o regular exercício de suas atividades. 

Dentre tais prerrogativas encontramos o poder de polícia, cujo conceito pode ser extraído do art. 78 do CTN 

(Lei nº 5172/66), in verbis: 

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 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.  

Observe-se, ainda, que tal poder será realizado de forma regular quando desempenhado pelo órgão 

competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que 

a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

Tal Poder pode ser observado em diversas situação, como, por exemplo, na fiscalização de estabelecimentos 
comerciais por órgãos  da vigilância sanitária. Tal atuação pode ser preventiva (ex.: por meio da orientação 
aos comerciantes sobre o risco de expor a venda produtos deteriorados ou impróprios para o consumo) ou 
repressiva (ex.: apreensão de produtos vencidos  ou impróprios para o consumo disponibilizados em 
estabelecimentos comerciais). 

 

2 - O poder de polícia é exercido em quatro fases, ou “ciclos de polícia” correspondendo a quatro modos de 

atuação: a ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia. 

Segundo ensina a doutrina, os 2° e 3° ciclos seriam delegáveis, pois estariam ligadas ao poder de gestão do 

Estado, enquanto que os 1° e 4° ciclos seriam indelegáveis por retratarem. 

Para o melhor estudo sobre o tema, apresentamos   as principais características de cada um desses ciclos: 

A ordem de polícia é o preceito legal, a satisfação da reserva constitucional, que se apresenta sob duas 

modalidades: negativo absoluto, pelo qual são vedadas certas formas de exercício de atividades e de uso 

da propriedade privada, impondo-se restrições; negativo com reserva de consentimento, pelo qual são 

vedadas certas formas de exercício de atividades e de uso da propriedade privada, sem que a administração 

prévia e expressamente, as consinta, impondo-se condicionamentos. 

O consentimento de polícia é o ato administrativo de anuência, que possibilita a utilização da propriedade 

pelo particular ou o exercício da atividade privada, quando o legislador tenha exigido controle prévio da 

compatibilização do uso do bem ou do exercício da atividade com o interesse público. Neste ciclo incluem-

se a licença e a autorização. 



 
A fiscalização de polícia, se fará para a verificação do cumprimento das ordens de polícia, como para observar 

abusos nas utilizações de bens e nas atividades que foram consentidas pela administração. Pode ser 

preventiva ou repressiva e pode ser iniciada ex officio ou por provocação. 

A sanção de polícia é a submissão coercitiva do infrator a medidas inibidoras ou dissuasoras impostas pela 

administração, quando falhar a fiscalização preventiva e verificada a ocorrência de infrações às ordens de 

polícia. Nesse ciclo se encontram os atos punitivos como a multa e a interdição. 

3 – Por fim, há aqueles que confundem poder de polícia administrativa com poder de polícia judiciária. Porém, 

não obstante ambos exerçam função administrativa, ou seja, buscam o interesse público, tais poderes 

não se confundem. 

A primeira diferença entre eles refere-se ao objeto de incidência. Segundo Hely Lopes Meirelles, o objeto da 

polícia administrativa “são bens, direitos e atividades”, ao passo que da polícia judiciária, “atua sobre as 

pessoas, individualmente ou indiscriminadamente”.  

Uma segunda diferença refere-se aos órgãos competentes para o seu exercício. Neste aspecto  tem-se que a 

polícia administrativa é exercida pelos variados órgãos da Administração Pública como secretarias, órgãos 

de controles, dentre outros, enquanto a polícia judiciária é exercida por corporações especializadas de 

forma privativa, como a Polícia Civil, Federal, Militar, cada uma na sua área de competência conforme 

estabelecido pelo art. 144 da Constituição Federal.  

Por fim, a polícia administrativa e a polícia judiciária diferem-se em razão da sua área de atuação, ou seja: das 

infrações em relação às quais irão atuar. Neste item a polícia administrativa atua na prevenção e repressão 

do ilícito administrativo, ao passo que a polícia judiciária age a partir do ilícito penal. Em outras palavras, 

a polícia judiciária se destina principalmente a reprimir as infrações penais (crimes e contravenções) e 

apresentar os infratores à Justiça, para a necessária punição  
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