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Resumo: O artigo analisa sistematicamente a tutela dos interes-

ses difusos e coletivos mediante o exercício do poder de polícia 

da Administração Pública no Direito brasileiro, concluindo que 

se trata de mecanismo jurídico tão eficiente, eficaz e efetivo 

quanto a tutela jurisdicional coletiva e a tutela penal deles, espe-

cialmente em vista da imediatidade e da celeridade que a auto-

executoriedade e a coercibilidade dos atos de polícia, seus atri-

butos mais destacados, podem proporcionar à tutela administra-

tiva voltada a prevenir ou fazer cessar ilícitos atentatórios àque-

les interesses, a remover as consequências de tais ilícitos e até a 

reparar os eventuais danos causados. Na consecução da tarefa, 

partimos principalmente da pesquisa bibliográfica e documental 
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de textos normativos e de referenciais teóricos de inspiração 

constitucional e utilizamos preferencialmente os métodos histó-

rico-evolutivo, dialético, sistemático e comparativo. 

 

Palavras-Chave: Interesses difusos e coletivos. Tutela adminis-

trativa. Poder de polícia. 

 

Resumen: Este artículo analiza sistemáticamente la tutela de in-

tereses difusos y colectivos a través del ejercicio del poder de 

policía de la Administración Pública en el Derecho brasileño, 

concluyendo que se trata de mecanismo jurídico tan eficiente, 

eficaz y efectivo como su tutela jurisdiccional colectiva y su tu-

tela penal, especialmente en vista de la inmediatez y la celeridad 

que la autoejecutabilidad y la coercibilidad de los actos de poli-

cía, sus atributos más destacados, pueden brindar a la tutela ad-

ministrativa encaminada a prevenir o detener ataques ilícitos 

contra esos intereses, a eliminar las consecuencias de tales ilíci-

tos y hasta a reparar los eventuales daños causados. En el cum-

plimiento de la tarea partimos principalmente de la investigación 

bibliográfica y documental de textos normativos y de referencias 

teóricas de inspiración constitucional y utilizamos preferente-

mente los métodos histórico-evolutivo, dialéctico, sistemático y 

comparativo. 

 

Palabras Clave: Intereses difusos y colectivos. Tutela adminis-

trativa. Poder de policía. 

 

Sumário: Introdução; 1. Interesses difusos e coletivos e sua plu-

ritutela jurídica no Direito brasileiro; 2. Poder de polícia e polí-

cia administrativa: linhas gerais; 3. Poder de polícia e tutela ad-

ministrativa dos interesses difusos e coletivos; Conclusão; Refe-

rências. 

 

INTRODUÇÃO 
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ode-se afirmar sem receio que a tutela dos interes-

ses difusos e coletivos é uma realidade definitiva-

mente consolidada no Direito brasileiro. Outros-

sim, é curioso observar que a reação mais imediata 

e quase inevitável dos versados nas letras jurídi-

cas, quando deparam com essa expressão, costuma ser a de pen-

sar na tutela jurisdicional coletiva ou na tutela penal dos interes-

ses difusos e coletivos. 

Com efeito, de um lado, saltam à mente ideias como as 

de ação coletiva ou ação civil pública, de ação popular, de pro-

cesso coletivo e outras correlatas, o que se mostra bastante natu-

ral diante da expressividade e do nível de desenvolvimento ci-

entífico e legislativo que o Direito Processual Coletivo brasileiro 

atingiu. 

De outro lado, a memória também sói evocar desde logo 

conceitos como os de bem jurídico-penal transindividual, de Di-

reito Penal Ambiental e de Direito Penal Econômico, dentre ou-

tros, novamente face à expressividade e ao nível de desenvolvi-

mento científico e legislativo angariados igualmente pelo Di-

reito Penal Supraindividual brasileiro. 

Raramente, contudo, a primeira lembrança a surgir é a da 

tutela administrativa dos interesses difusos e coletivos, não obs-

tante no nosso sistema jurídico ela seja tão importante e tradici-

onal quanto a tutela jurisdicional coletiva e a tutela penal. 

Vale referir ainda que essa tutela administrativa encontra 

como um poderoso instrumento de atuação o poder de polícia da 

Administração Pública, capaz de lhe garantir eficiência, eficácia 

e efetividade similares às da tutela jurisdicional coletiva e da tu-

tela penal, especialmente em vista da imediatidade e da celeri-

dade que a autoexecutoriedade e a coercibilidade dos atos de po-

lícia, seus atributos mais destacados, podem proporcionar à pro-

teção dos interesses difusos e coletivos, de modo a prevenir ou 

fazer cessar ilícitos atentatórios a eles, a remover as 
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consequências de tais ilícitos e até a reparar os eventuais danos 

causados. 

O objetivo do presente artigo é analisar sistematicamente 

a tutela dos interesses difusos e coletivos mediante o exercício 

do poder de polícia da Administração Pública no Direito brasi-

leiro, buscando demonstrar que se trata de um mecanismo jurí-

dico no mínimo tão eficiente, eficaz e efetivo quanto a tutela ju-

risdicional coletiva e a tutela penal. 

Na consecução da tarefa, partimos principalmente da 

pesquisa bibliográfica e documental de textos normativos e de 

referenciais teóricos de inspiração constitucional e utilizamos 

preferencialmente os métodos histórico-evolutivo, dialético, sis-

temático e comparativo. O método histórico-evolutivo é empre-

gado para traçar um sucinto panorama cronológico do desenvol-

vimento da tutela dos interesses difusos e coletivos no ordena-

mento jurídico brasileiro. O método dialético é tomado em sua 

acepção clássica e mais ampla de contraposição de ideias e ar-

gumentos possivelmente colidentes, no esforço de obter uma 

síntese superadora das suas contradições. O método sistemático, 

por sua vez, é o pertinente para organizar de forma coerente e 

harmônica as normas e os institutos jurídicos aplicáveis ao exer-

cício do poder de polícia em função da tutela administrativa dos 

interesses difusos e coletivos. Já o método comparativo é usado 

no cotejo da tutela administrativa dos interesses difusos e cole-

tivos mediante o exercício do poder de polícia com a tutela ju-

risdicional coletiva e a tutela penal deles. 

Inicialmente, abordamos o reconhecimento dos interes-

ses difusos e coletivos e sua pluritutela jurídica no Direito brasi-

leiro. Na sequência, expomos as linhas gerais do poder de polícia 

e da função de polícia administrativa. Por fim, examinamos o 

poder de polícia como instrumento de tutela administrativa dos 

interesses difusos e coletivos. Na conclusão, levamos a termo o 

raciocínio desenvolvido ao longo do texto. 
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1. INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS E SUA PLURITU-

TELA JURÍDICA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 

de maneira bastante didática, contemplou as definições legais 

dos interesses difusos e coletivos no seu art. 81, par. ún., incs. I 

e II. De acordo com o diploma consumerista, os interesses difu-

sos são entendidos como os transindividuais, de natureza indivi-

sível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 

por circunstâncias de fato, ao passo que os interesses coletivos 

são entendidos como os transindividuais, de natureza indivisí-

vel, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas li-

gadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

base. O CDC, aliás, é um dos emblemáticos resultados positivos 

da depuração teórico-conceitual dos interesses supraindividuais 

e das elucubrações sobre os instrumentos legais para a sua de-

fesa, que encontraram seu período áureo entre as décadas de 

1970 e 1990.  

Todavia, é certo que, muito antes dessa época, o Brasil 

já ostentava considerável tradição na proteção de tais interesses. 

De fato, na experiência jurídica nacional, desde a primeira me-

tade do século XIX, alguns interesses difusos e coletivos eram 

reconhecidos – forçoso admitir que mais como “prolongamen-

tos” de interesses individuais ou “encapsulados” indistintamente 

em conceitos como os de bem comum ou interesse coletivo em 

sentido lato – e cuidados pelo ordenamento, via de regra por 

meio do Direito Administrativo e do Direito Penal (LIMA, 2020, 

p. 45). Numerosos exemplos podem ser mencionados. 

Começando pelo Direito Administrativo, coincidiu com 

a mudança da Família Real para o país, em 1808, o início da 

estruturação dos serviços sanitários brasileiros, com ênfase aos 

regulamentos e ao exercício do poder de polícia para o controle 

sanitário de produtos e de estabelecimentos comerciais, o com-

bate à propagação de doenças, principalmente as epidêmicas, a 
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resolução de questões de saneamento e as fiscalizações dos por-

tos e do exercício profissional na área de saúde (COSTA; FER-

NANDES, 2008; MORAES, 2016). 

Após a proclamação da República, os Estados passaram 

a ser responsáveis pelas questões atinentes à saúde pública e ao 

saneamento. Por meio da Lei 19, de janeiro de 1897, a incum-

bência pelos serviços de higiene foi oficialmente entregue aos 

Municípios, permanecendo os Estados com os serviços de saúde 

pública (ALVES; GERTZ, 2016). 

Convém fazer alusão também às regras concernentes à 

higiene e à segurança do trabalho previstas no Título II, Capítulo 

V, da Consolidação das Leis do Trabalho (1943), que discipli-

navam a atuação administrativa destinada à fiscalização das 

obrigações patronais e à proteção dos interesses difusos e cole-

tivos dos trabalhadores relacionados com o meio ambiente labo-

ral (LIMA, 2020, p. 46). 

Na órbita administrativa-econômica, merecem referência 

a Lei 1.522/1951 (revogada e substituída pela Lei Delegada 

4/1962), que cuidou da intervenção do Governo Federal no do-

mínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos 

necessários ao consumo do povo, a Lei 4.137/1962, que foi a 

primeira a tratar da repressão ao abuso do poder econômico e 

instituiu o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), e a Lei Delegada 5/1962, que criou a Superintendência 

Nacional do Abastecimento (SUNAB) (OLIVEIRA JÚNIOR, 

1984, p. 15; MANCUSO, 1994, p. 86). 

Partindo para o domínio do Direito Penal, o Código Pe-

nal da República (1890) tipificava em seu Livro II, na categoria 

dos crimes contra a tranquilidade pública (Título III), os crimes 

de incêndio e outros de perigo comum (Capítulo I), os crimes 

contra a segurança dos meios de transporte ou de comunicação 

(Capítulo II) e os crimes contra a saúde pública (Capítulo III), 

os quais, sob a ótica atual, compreendem-se como primordial-

mente voltados à tutela de bens jurídicos difusos. A tipificação 
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e a sistematização em tela restaram intocadas na Consolidação 

das Leis Penais (1932) (LIMA, 2020, p. 47).  

O vigente Código Penal (1940) e a Lei das Contraven-

ções Penais (1941) também preveem infrações penais com obje-

tividades jurídicas difusas e coletivas. Na Parte Especial do CP, 

confiram-se alguns crimes contra a organização do trabalho (Tí-

tulo IV) e os crimes contra a incolumidade pública (Título VIII). 

Na Parte Especial da LCP, observem-se as contravenções refe-

rentes à incolumidade pública (Capítulo III) e à organização do 

trabalho (Capítulo VI) (LIMA, 2020, p. 47). 

Na legislação penal especial, outrossim, destacaram-se a 

Lei 1.521/1951, que versa sobre os crimes contra a economia 

popular, a Lei 2.889/1956, que tipificou em nosso Direito in-

terno o delito de genocídio, os Códigos Florestal (Lei 

4.771/1965), de Caça (Lei 5.197/1967), de Pesca (Decreto-lei 

221/1967) e de Mineração (Decreto-lei 227/1967), que contem-

plaram ilícitos penais contra o meio ambiente, e a Lei 

6.453/1977, que trouxe em seus arts. 20 a 27 infrações penais 

concernentes ao manejo da energia nuclear e de produtos radio-

ativos. O ponto comum entre esses diplomas é que todos busca-

ram proteger bens jurídicos difusos (LIMA, 2020, p. 47-48). 

A legislação processual brasileira também foi intuitiva-

mente descobrindo e aos poucos se familiarizando com os novos 

conflitos envolvendo interesses supraindividuais, tendo sido 

desbravador nesse âmbito o Direito Processual do Trabalho, que, 

desde o Decreto-lei 1.237/1939, reconheceu formalmente a exis-

tência de dissídios coletivos decorrentes das relações trabalhis-

tas – que contrapunham categorias profissionais e econômicas – 

e destinou à solução deles um arcabouço normativo e institucio-

nal, estabelecido nos arts. 56 e seguintes do texto normativo. A 

CLT, que sucedeu e revogou o Decreto-lei 1.237/1939, manteve 

esse arcabouço nos seus arts. 856 e seguintes (LIMA, 2020, p. 

48-49). 

Por fim, considera-se a Lei da Ação Popular (Lei 
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4.717/1965) o primeiro diploma legal pátrio a oferecer um ins-

trumento processual diretamente voltado à tutela jurisdicional 

coletiva de interesses transindividuais identificados como difu-

sos (art. 1º, § 1º), a cujo manejo se legitimou o cidadão (MO-

REIRA, 1982; WATANABE, 1984, p. 88). 

Se é certo, como dito mais acima, que bem antes dos anos 

1970 o Brasil já contava com instrumentos jurídicos que viabili-

zavam a tutela de interesses difusos e coletivos, ressalta-se que 

o mais significativo e exemplar avanço na consagração norma-

tiva de tais interesses e na construção de mecanismos protetivos 

começou a acontecer na década seguinte. 

De fato, foi com a Lei da Ação Civil Pública (Lei 

7.347/1985) que os interesses transindividuais ligados ao meio 

ambiente, ao patrimônio cultural e às relações de consumo vie-

ram a obter tutela diferenciada, mediante preceitos que, de um 

lado, rompiam com a estrutura individualista do Processo Civil 

brasileiro e, de outro, acabaram influindo na modificação de téc-

nicas no próprio Código de Processo Civil de 1973. Porém, tra-

tava-se ainda de tutela restrita a objetos determinados, até que a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, mormente nos arts. 5º, 

incs. LXX e LXXIII, 8º, inc. III, e 129, inc. III, universalizou a 

proteção coletiva (GRINOVER, 2007, p. 11).  

No plano constitucional-material, como principais dispo-

sições reveladoras de interesses difusos e coletivos, temos as re-

ferentes às relações de consumo (arts. 5º, inc. XXXII, e 170, inc. 

V), ao meio ambiente natural e do trabalho (arts. 5º, inc. LXXIII, 

7º, inc. XXII, e 225), à saúde pública (arts. 6º e 196), à ordem 

econômica e à livre concorrência (arts. 170 e 173, §§ 4º e 5º), à 

prestação de serviços públicos adequados e eficientes (art. 175, 

caput), à ordenação dos territórios urbano e rural (arts. 182 e 

186), à proteção a crianças, adolescentes, jovens, idosos, porta-

dores de deficiências, grupos vulneráveis e indígenas (arts. 201 

a 203 e 226 a 232) e à educação e à cultura (arts. 205 a 216-A) 

(LIMA, 2020, p. 51). 
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No ensejo pós-constitucional, e a partir do advento do 

CDC, o ordenamento jurídico nacional passou a dispor de um 

verdadeiro microssistema de tutela jurisdicional coletiva, com-

posto pelo Título III do Código – que não só definiu legalmente 

os interesses difusos e coletivos, como adiantado, mas também 

instituiu a categoria dos interesses individuais homogêneos – e 

pela LACP, interagindo por força da aplicação recíproca das dis-

posições de ambos os diplomas. Essa aplicação recíproca da 

LACP e do CDC ocorre por conta dos expressos reenvios que a 

LACP (no seu art. 21) faz ao CDC e que o CDC (no seu art. 90) 

faz à LACP (LIMA, 2020, p. 51). 

Cumpre registrar também que o art. 1º da LACP recebeu 

sucessivas alterações, promovidas pelo CDC, pela Medida Pro-

visória 2.180-35/2001 e pelas Leis 12.529/2011, 12.966/2014 e 

13.004/2014, que acrescentaram ao seu rol originário mais inte-

resses supraindividuais passíveis de tutela jurisdicional coletiva 

(LIMA, 2020, p. 52). 

Somando-se à LACP e ao CDC, várias outras leis surgi-

ram e aderiram, em um plano complementar-integrativo, ao mi-

crossistema de tutela jurisdicional coletiva brasileiro, a exemplo 

da Lei 7.853/1989, que cuida da proteção e da promoção dos 

direitos das pessoas com deficiência, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei 8.069/1990), do Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003), da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

(Lei 8.625/1993), da Lei Orgânica do Ministério Público da 

União (Lei Complementar 75/1993) e do Estatuto da Igualdade 

Racial (Lei 12.288/2010) (LIMA, 2020, p. 52-54).  

Na esfera penal, desde pouco antes da promulgação da 

CFB/1988 e mais ainda no período subsequente a ela, houve no-

tável profusão de novos tipos incriminadores com objetos jurí-

dicos difusos e coletivos, apresentando verdadeira expansão da 

tutela penal, tal como evidenciam a Lei 7.492/1986, referente 

aos delitos contra o sistema financeiro nacional, a Lei 

8.137/1990, que tipificou crimes contra a ordem tributária (arts. 
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1º a 3º), contra a ordem econômica (art. 4º) e contra as relações 

de consumo (art. 7º), a Lei 9.605/1998, referida sob a designação 

de Lei dos Crimes Ambientais, e a Lei 11.105/2005, que crimi-

nalizou comportamentos contrários às normas de biossegurança 

(LIMA, 2020, p. 54-56). 

Assim, do exposto nas páginas precedentes, percebe-se 

que a temática dos interesses difusos e coletivos hoje transpassa 

vários ramos e estratos do ordenamento jurídico pátrio, rece-

bendo deles normatizações e mecanismos protetivos próprios. 

Esses interesses, portanto, beneficiam-se da pluritutela jurídica, 

quer-se dizer, de uma multiplicidade de disposições normativas, 

de instrumentos e de instituições atuantes nas esferas de respon-

sabilização penal, civil e administrativa, cujo eixo teleológico 

comum reside na função de garantir a sua preservação em face 

de ameaças e de buscar a sua reparação diante de lesões consu-

madas (LIMA, 2020, p. 59). 

Na sequência, antes de adentrarmos a tutela administra-

tiva dos interesses difusos e coletivos, e como pressuposto para 

tanto, examinaremos as linhas gerais do poder de polícia e da 

função de polícia administrativa. 

 

2. PODER DE POLÍCIA E POLÍCIA ADMINISTRATIVA: LI-

NHAS GERAIS 

 

A expressão poder de polícia, em sua formulação clás-

sica, que radica na concepção liberal amplamente influente no 

século XVIII, designava a atividade estatal que limitava o exer-

cício de direitos individuais em benefício da segurança. Na atu-

alidade, passou a ser compreendida como designativa da ativi-

dade estatal que limita o exercício de direitos individuais em be-

nefício do interesse público (SANTIN, 2013, p. 63). 

Não se olvida que a expressão em tela é repudiada por 

alguns juristas, que nela veem perigoso ranço autoritário e inde-

sejável aproximação à noção de “Estado de Polícia” 
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(SUNDFELD, 1993, p. 11-13; SANTIN, 2013, p. 63). Contudo, 

ainda é a mais acolhida pela doutrina administrativista brasileira 

e traduz uma realidade inquestionável e reconhecida pelos pró-

prios autores que pregam a sua eliminação, consistindo em um 

dos modos mais importantes de atuação administrativa, além de 

ser mencionada na Constituição Federal Brasileira, na legislação 

e na jurisprudência, eis por que merece ser mantida (ME-

DAUAR, 1995, p. 94; SANTIN, 2013, p. 63; DE LAZARI; 

DIAS, 2020, p. 73-76; JUSTEN FILHO, 2018, passim). 

O Direito brasileiro conta inclusive com uma definição 

legal de poder de polícia, prevista no art. 78 do Código Tributá-

rio Nacional. De acordo com o dispositivo, considera-se poder 

de polícia 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 con-

cernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disci-

plina da produção e do mercado, ao exercício de atividades eco-

nômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Pú-

blico, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos. 

Como dito, o poder de polícia limita o exercício de direi-

tos individuais em benefício do interesse público. Este, a seu 

turno, há que ser entendido não em uma conotação monolítica 

que dê margem a interpretações autocráticas ou a tendências de 

majoritarismo hegemônico, mas sim no sentido democrático de 

resultado da aspiração de convivência harmônica e respeitosa e 

da composição possível de diferentes interesses e visões de 

mundo existentes em uma sociedade pluralista, cujos funda-

mento e limite são a promoção e a preservação dos direitos fun-

damentais. 

Nesse sentido democrático, aliás, não existe improprie-

dade ou inconveniente em admitir a encampação do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o interesse particular pelo 

nosso ordenamento jurídico. Com efeito, ele é dedutível do art. 
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3º, inc. IV, da CFB/1988, que estabelece como um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil promover o 

bem de todos, o que significa perseguir o interesse público, tal 

qual exposto, em suas múltiplas dimensões (DAWALIBI, 1999). 

A doutrina tradicional divide as funções inerentes ao po-

der de polícia em três vertentes principais: a polícia administra-

tiva, a polícia de segurança e a polícia judiciária (SANTIN, 

2013, p. 59). 

A polícia administrativa, a qual guarda relação direta 

com o objeto do presente estudo, é a que tem por escopo tomar 

providências e fazer respeitar todas as medidas necessárias para 

a manutenção da ordem, da segurança e da salubridade públicas 

(CRETELLA JÚNIOR, 1985, p. 14). Ela limita os abusos da li-

berdade, protege situações individuais e coletivas e procura 

manter o equilíbrio social, coibindo atividades dos particulares 

que lhes sejam nocivas (SANTIN, 2013, p. 59).  

Em outros termos, é a atividade da Administração Pú-

blica que impõe limites a direitos e liberdades, tratando-se de 

tema típico do Direito Público, o tema público por excelência, 

do qual se cogita em qualquer ordenamento jurídico, justamente 

porque, onde existe um, este não pode deixar de adotar medidas 

para disciplinar direitos fundamentais de indivíduos e grupos. 

Outrossim, é o tema que mais diretamente se insere na encruzi-

lhada autoridade-liberdade/Estado-indivíduo, que permeia o Di-

reito Administrativo em especial e o Direito Público como um 

todo, revelando-se, pois, muito sensível à indole do Estado e às 

características históricas, políticas e econômicas dos países 

(MEDAUAR, 1995, p. 89). 

A polícia administrativa é exercitável por todos os entes 

da Federação, vale dizer, pela União, pelos Estados, pelos Mu-

nicípios e pelo Distrito Federal, em conformidade com as suas 

competências constitucionalmente previstas (arts. 21 a 25, 30 e 

32 da CFB/1988). Com efeito, em princípio, tem competência 

para policiar o ente que dispõe do poder de regular a matéria. 
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Destarte, os assuntos de interesse nacional ficam sujeitos à regu-

lamentação e policiamento da União, os de interesse regional se 

submetem às normas e ao policiamento estadual e os de interesse 

local incumbem à Administração municipal ou distrital. Toda-

via, certas atividades interessam simultaneamente a todos os en-

tes políticos e o poder de regular e de policiar se apresenta em 

todas as Administrações interessadas (MEIRELLES, 1997). 

Ademais, o exercício da polícia administrativa se dá, via 

de regra, por órgãos da própria Administração Pública direta 

desses entes políticos, porém, na perspectiva doutrinária e juris-

prudencial majoritária, pode ser atribuído a entidades da sua Ad-

ministração indireta, notadamente àquelas dotadas de personali-

dade jurídica de direito público, a exemplo das autarquias. Por 

outro lado, é controvertida a possibilidade de sua delegação a 

particulares e mesmo a pessoas jurídicas da Administração Pú-

blica indireta dotadas de personalidade jurídica de direito pri-

vado (KLEIN, 2017; GALVÃO; FONSECA, 2019). 

O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julga-

mento do Recurso Extraordinário 633.782/MG e apreciando o 

tema 532 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É consti-

tucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pes-

soas jurídicas de direito privado integrantes da Administração 

Pública indireta de capital social majoritariamente público que 

prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do 

Estado e em regime não concorrencial” (STF, RExt 

633.782/MG, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, sessão virtual de 

16.10.2020 a 23.10.2020). 

A polícia administrativa é concretamente exercida medi-

ante atos da Administração Pública que, em vista do seu conte-

údo, são especificamente denominados atos de polícia. Ou seja, 

o ato de polícia é uma éspecie de ato administrativo, sujeito às 

mesmas normas pertinentes, aos mesmos pressupostos de exis-

tência e requisitos de validade e aos mesmos controles aos quais 

estão submetidos os atos administrativos em geral, além da 
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exigência de proporcionalidade, entendida aqui como a adequa-

ção do ato ao fundamento da intervenção da Administração Pú-

blica no direito, na liberdade ou na atividade objeto do poder de 

polícia (MEIRELLES, 1997; DAWALIBI, 1999). 

Costumam-se apontar como atributos dos atos de polícia 

a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade 

(MEIRELLES, 1997; LAZZARINI, 2001). 

Necessário deixar claro que o exercício da polícia admi-

nistrativa, em si, não é discricionário, mas obrigatório. Nunca a 

Administração Pública poderá deixar de exercê-la, sob o argu-

mento de que se insere nas suas conveniência e oportunidade. O 

que se deve debater, portanto, é apenas se os atos de polícia re-

almente comportam a discricionariedade como um atributo de-

les. E, neste ponto, parece mais correto asseverar que os atos de 

polícia podem ser tanto discricionários quanto vinculados, a de-

pender da sua formatação legal (DAWALIBI, 1999; 

GOVINDA, 2014). Em acréscimo, no que tange aos atos de po-

lícia que comportam alguma forma de discricionariedade, esta 

há que ser reputada como o uso da liberdade de valoração das 

atividades policiadas dentro da moldura legal do ato, dizendo 

respeito, também, à gradação das sanções administrativas apli-

cáveis aos eventuais infratores (LAZZARINI, 2001). 

Imperioso lembrar que, quando houver espaço de discri-

cionariedade à Administração Pública na emanação do ato de 

polícia, tal espaço não se confunde com a arbitrariedade ou com 

o arbítrio. A polícia administrativa deve ser exercida dentro dos 

limites impostos pelo ordenamento jurídico, sob pena de, não o 

fazendo, incidir a autoridade em abuso de poder (LAZZARINI, 

2001). De modo genérico, o respeito à Constituição e às leis é 

uma barreira intransponível que se põe contra o exercício arbi-

trário do poder de polícia e contra os atos de polícia abusivos. 

No bojo do Texto Constitucional, ademais, sobressaem os limi-

tes à atuação administrativa erigidos pelos direitos fundamentais 

(CRETELLA JÚNIOR, 1985, p. 32). 
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O segundo atributo reconhecido ao ato de polícia, como 

salientado mais acima, é a autoexecutoriedade. Significa que, 

como decorrência da própria natureza do poder de polícia, 

aquele ato pode ser executado de imediato e diretamente pela 

Administração, pode gerar os seus efeitos cabíveis sem precisar 

da intervenção jurisdicional para propiciá-los, salvo, obvia-

mente, naqueles casos em que dispositivo constitucional impo-

nha o prévio pronunciamento do Poder Judiciário, vale dizer, 

quanto às matérias submetidas a cláusulas de reserva de jurisdi-

ção. Desse modo, há uma inversão no que tange à invocação da 

tutela do Poder Judiciário: este só será chamado a intervir se o 

cidadão, como administrado, entender que foi prejudicado pelo 

ato de polícia. E a intervenção jurisdicional ocorrerá sempre a 

posteriori, isto é, após o ato de polícia ter sido emanado e inici-

ado a produção dos seus efeitos (CRETELLA JÚNIOR, 1985, 

p. 32; LAZZARINI, 2001; GOVINDA, 2014). 

Finalmente, o terceiro atributo do ato de polícia é a coer-

cibilidade. O ato de polícia é coercitivo porque é imperativo, cri-

ando um dever, uma obrigação ou um encargo irrecusáveis para 

o administrado. É a própria Administração Pública que decide e 

toma as providências voltadas à realização do que decidiu, im-

põe condutas ou ônus ao destinatário do ato, que não pode se 

abster de cumpri-los, e remove os eventuais obstáculos que o 

administrado porventura oponha, inclusive, para isso, aplicando-

lhe sanções administrativas legalmente cominadas 

(DAWALIBI, 1999; LAZZARINI, 2001). 

O exercício da polícia administrativa compreende um 

conjunto de manifestações diversas, não existindo no Direito na-

cional um elenco abrangendo todas elas. Há grande quantidade 

de disposições normativas que atribuem competências ao Estado 

(lato sensu), cujo desempenho envolve, a título principal ou 

acessório, a competência de polícia administrativa. Não se ig-

nora ainda que o funcionamento do Estado (lato sensu) e a pre-

servação da ordem pública tendem, cada vez mais, a demandar 
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algumas restrições à autonomia, à liberdade e à propriedade dos 

cidadãos (KLEIN, 2017, p. 4).  

Portanto, os tipos específicos de atos de polícia são mui-

tos e variáveis conforme os interesses que visem a preservar e os 

direitos, as liberdades ou as atividades sobre os quais incidam. 

Outrossim, eles podem operar seus efeitos apenas no plano jurí-

dico ou estendê-los também ao plano fático. Exemplos de atos 

de polícia que operam e esgotam seus efeitos no plano jurídico 

são as licenças e as autorizações, ao passo que dentre os atos de 

polícia que produzem efeitos no plano fático, para além do jurí-

dico, podem ser citadas as fiscalizações, os embargos de estabe-

lecimentos e as demolições de obras. 

No intuito de uma tentativa de sistematização, mostra-se 

muito proveitoso o emprego da ideia de ciclo de polícia, pro-

posta por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que classifica em 

quatro modos ou momentos as atividades abrangidas no exercí-

cio da polícia administrativa, quais sejam, a ordem de polícia, o 

consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de 

polícia (MOREIRA NETO, 2009, p. 444-447; KLEIN, 2017, p. 

4). 

A ordem de polícia concerne à previsão normativa que 

disciplina a atuação da Administração Pública e estabelece in 

abstracto as proibições, as restrições ou os condicionamentos ao 

exercício de direitos, de liberdades e de atividades dos adminis-

trados. 

Neste contexto se enquadram as limitações administrati-

vas, imposições gerais, gratuitas, unilaterais e de ordem pública 

condicionadoras do exercício de direitos, de liberdades ou de ati-

vidades particulares às exigências do bem-estar social (MEI-

RELLES, 1998, p. 515). São exemplos delas as leis que estabe-

lecem zonas urbanas e requisitos edilícios e de aproveitamento, 

entre outras que disciplinem o uso e o gozo da propriedade imó-

vel. Cuida-se de condicionamentos oriundos de regras gerais e 

abstratas, que não consideram as características 
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individualizadoras do bem, mas sim critérios de maior ampli-

tude, como a região em que se situa, o propósito de fomentar 

determinadas atividades de repercussão social ou de combater a 

mera especulação imobiliária, dentre outros relevantes (VITTA, 

2004). 

De outro lado, o consentimento de polícia diz respeito ao 

ato administrativo que exara a concordância da Administração 

Pública com uma determinada conduta a ser praticada pelo par-

ticular, nas hipóteses em que a lei a impõe como conditio para 

tanto. Aqui se inserem a licença e a autorização, atos de polícia 

bastante comuns e exigidos como condições para o desempenho 

de numerosas atividades que possam causar algum gravame à 

coletividade. 

Alerta-se que habitualmente se veem confusões entre 

ambas, ou mesmo entre elas e o alvará. De início, pode-se dizer 

que o alvará é a forma pela qual a Administração Pública expede 

uma licença ou uma autorização. O alvará, portanto, é somente 

um documento que materializa os atos de polícia de licença e 

autorização, não se confundindo com estas, que se referem ao 

seu conteúdo (DAWALIBI, 1999). 

A licença é o ato pelo qual a Administração Pública fa-

culta ao administrado a prática de uma atividade, após o interes-

sado haver demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

para tanto. Trata-se de ato administrativo vinculado, eis que a lei 

não confere liberdade à Administração Pública para permitir ou 

não a atividade, ao seu talante, quando comprovados os requisi-

tos para o desempenho dela. Já a autorização, ao contrário, é um 

ato discricionário pelo qual a Administração Pública faculta a 

alguém o exercício de uma atividade, fundada na aferição das 

suas conveniência e oportunidade e tendo como limite o inte-

resse social. A autorização, ademais, é em regra precária, po-

dendo ser revogada a qualquer tempo (DAWALIBI, 1999). 

A fiscalização de polícia consiste na verificação da ob-

servância das ordens de polícia e da manutenção dos requisitos 
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que determinaram a manifestação do consentimento de polícia, 

quando cabível (KLEIN, 2017, p. 4). É um importante ato de 

polícia, porquanto previne eventuais danos decorrentes do exer-

cício de atividades em desconformidade com o interesse público 

(DAWALIBI, 1999). 

Por fim, o último modo ou momento do ciclo de polícia 

administrativa é a sanção de polícia, que se caracteriza pela im-

posição de reprimendas de natureza administrativa aos autores 

de ilícitos de idêntica feição, cometidos em transgressão a co-

mandos gerais e abstratos ou concretos emitidos por autoridades 

públicas competentes. 

A aplicação de sanções administrativas decorre da coer-

cibilidade que caracteriza os atos de polícia. De fato, o exercício 

da polícia administrativa seria ineficaz e inócuo se não fosse do-

tado de tal atributo, e a coercibilidade se materializa especial-

mente através de sanções administrativas. Outrossim, diversas 

são as sanções administrativas possíveis, cabendo mencionar, 

entre as mais comuns, a multa, a apreensão de produtos, a inter-

dição de atividade, o embargo de estabelecimento e a demolição 

de obra, por exemplo (DAWALIBI, 1999). 

Concluindo, vale frisar que, não raramente, será impos-

sível distinguir e apartar com rigor absoluto um modo ou mo-

mento do ciclo de polícia dos demais, visto que o exercício da 

polícia administrativa demanda a prática de vários atos, havendo 

ocasiões em que aqueles modos ou momentos se sucederão ló-

gica e empiricamente e outras em que se desenvolverão, ao me-

nos em parte, de forma sobreposta e simultânea. 

Na próxima seção, enfocaremos a tutela dos interesses 

difusos e coletivos por intermédio do exercício da polícia admi-

nistrativa. 

 

3. PODER DE POLÍCIA E TUTELA ADMINISTRATIVA 

DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 
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O esforço de sistematização da tutela administrativa dos 

interesses difusos e coletivos mediante o poder de polícia da Ad-

ministração Pública no Direito brasileiro esbarra em duas difi-

culdades principais. A primeira dificuldade decorre da constata-

ção de que esses interesses se revelam em domínios bastante di-

versos, estando presentes em praticamente todas as situações nas 

quais haja a regulação jurídica de “relações factuais estabeleci-

das entre conjuntos (mais ou menos vastos) de pessoas portado-

ras de necessidades compartilhadas e situações valiosas ou bens 

(materiais ou imateriais) úteis a satisfazê-las e insuscetíveis de 

apropriação e fruição individualizadas” (LIMA, 2020, p. 31). A 

segunda dificuldade reside na circunstância de que, em enorme 

quantidade de casos, todos os entes politicos (União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal) são dotados de competência para 

exercer tal tutela administrativa por meio do poder de polícia, 

em consonância com as respectivas competências constitucio-

nais, o que favorece a existência de uma infinidade de textos 

normativos, legais e infralegais, a regulá-la, cujas pesquisa e 

análise exaurientes sem dúvida demandariam alguns anos. 

Destarte, a fim de contornar as apontadas dificuldades, e 

conscientemente renunciando à pretensão de completude – in-

compatível, aliás, com os modestos limites deste texto –, em prol 

do objetivo de elaborar uma sistematização ampla, atentaremos 

às seguintes linhas mestras: a) focaremos na tutela administra-

tiva dos interesses genuinamente difusos e coletivos “típicos” ou 

“nominados” arrolados na atual redação do art. 1º, caput, incs. I, 

II, III, V, VI e VII, da Lei da Ação Civil Pública, isto é, o meio 

ambiente, as relações de consumo, o patrimônio cultural, a or-

dem econômica, a ordem urbanística e a honra e a dignidade de 

grupos raciais, étnicos ou religiosos1; b) adotaremos a categoria 

 
1 Os patrimônios público e social, previstos no art. 1º, caput, inc. VIII, da LACP, 
inserido pela Lei 13.004/2014, ficarão alheios à nossa abordagem, por uma opção me-
todológica guiada mais uma vez pelos limites do trabalho, notadamente em vista das 
peculiaridades envolvidas na tutela administrativa de tais bens jurídicos e da diver-
gência doutrinária verificada acerca da específica natureza deles no quadro dos 
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ciclo de polícia para, relativamente à tutela administrativa de 

cada um desses interesses mediante o exercício do poder de po-

lícia, organizar as atividades desempenhadas em ordens de polí-

cia, consentimentos de polícia, fiscalizações de polícia e sanções 

de polícia; e c) na exemplificação, priorizaremos as referências 

a disposições da Constituição Federal Brasileira e de leis fede-

rais e estaduais mais emblemáticas. 

Iniciando pelo meio ambiente – considerado o interesse 

difuso “paradigma” ou “por excelência” –, a sua tutela adminis-

trativa mediante o exercício do poder de polícia é certamente a 

mais desenvolvida que encontramos no Brasil, tanto em termos 

de quantidade de preceitos normativos quanto em termos de ins-

tituições e instrumentos aptos a proporcioná-la. 

A CFB/1988, em seu art. 225, caput, reconhece que to-

dos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, e atribui ao Poder Público – ao lado da coletividade – a 

incumbência de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e fu-

turas gerações. Ademais, os parágrafos do dispositivo lhe come-

tem, como verdadeiros deveres fundamentais estatais, atividades 

que dizem respeito à polícia administrativa e que perpassam o 

inteiro ciclo de polícia.  
 

interesses supraindividuais. É certo que ambos constituem inegáveis objetos de inte-

resses supraindividuais, pois concernem a um vasto contingente de sujeitos e são in-
suscetíveis de apropriação e de gozo exclusivos. Não obstante, o seu exato enquadra-
mento como objetos de interesses gerais/públicos ou de interesses difusos suscita con-
trovérsia entre os estudiosos, havendo quem os visualize na primeira categoria 
(COSTA, 2015, p. 40-41, 47) e quem prefira concebê-los na segunda categoria (AL-
MEIDA, 2003, p. 452, 457). Fica explicado, portanto, o foco dado aos interesses ge-
nuinamente difusos e coletivos a que nos referimos no texto. Para fins de tutela juris-
dicional coletiva, contudo, não resta nenhuma dúvida de que os patrimônios público 

e social – interpretados de maneira ampla, abrangendo seus aspectos materiais (o erá-
rio, entendido como o conjunto de bens, dinheiros e créditos públicos) e imateriais (os 
princípios e valores regentes da Administração Pública, mormente a moralidade e a 
probidade administrativas, e os atributos que refletem a sua honra objetiva e boa visão 
perante os administrados) – podem ser protegidos através dos meios disponibilizados 
pelo microssistema composto pela LACP e pelo CDC, ex vi do art. 129, inc. III, da 
CF/1988 e do citado art. 1º, caput, inc. VIII, da LACP, inserido pela Lei 13.004/2014. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1449_ 

 

 

Vale explicitar que Poder Público, aqui, deve ser com-

preendido como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal, por seus entes e órgãos da Administração Pública direta 

e indireta – com a ressalva da controvérsia sobre a sua atributi-

vidade a pessoas jurídicas dotadas de personalidade jurídica de 

direito privado, mencionada na seção anterior –, incluídos os in-

tegrantes do Sistema Único de Saúde – com destaque aos que 

desempenham as funções de vigilâncias sanitária e epidemioló-

gica –, por inteligência dos arts. 23, incs. VI, VII e XI, 24, incs. 

VI e VII, 30, incs. I, II e VII, 32, § 1º, e 200, inc. VIII, da Lei 

Maior. 

Temos no bojo do art. 225 da CFB/1988 expressas men-

ções a ordens de polícia, no que concerne às previsões de leis 

para proibir, restringir ou condicionar o exercício de atividades 

potencialmente lesivas aos bens jurídicos ambientais (§§ 1º, 

incs. III, IV, V e VII, 2º, 4º e 6º); a consentimentos de polícia, 

no que toca às exigências de atos autorizativos (lato sensu) da 

Administração Ambiental para o desempenho de algumas da-

quelas atividades, sobressaindo nesse contexto os procedimen-

tos de licenciamento ambiental e as hipóteses de necessidade de 

estudo prévio de impacto ambiental (§§ 2º, 4º e 6º); a fiscaliza-

ções de polícia, quanto aos efetivos controle e acompanhamento 

de tais atividades permitidas e da satisfação de seus condiciona-

mentos (§ 1º, incs. II, segunda parte, e V); e a sanções de polícia 

(§ 3º), ao se preconizar a independência e a cumulatividade entre 

as responsabilidades e as reprimendas de naturezas penal, civil 

e administrativa.  

Outras ordens de polícia podem ser notadas nos arts. 170, 

inc. II, e 186, inc. II, que estabelecem, respectivamente, a defesa 

do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elabo-

ração e prestação, e a utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e a preservação do meio ambiente como requisitos 
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para que se repute cumprida a função social da propriedade ru-

ral. Trata-se de condicionamentos aos exercícios da liberdade de 

empreender e do direito de propriedade impostos diretamente 

pela Carta Magna. 

No plano da legislação infraconstitucional nacional, me-

recem referência principalmente a Lei Complementar 140/2011, 

que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal nas ações administrativas decor-

rentes do exercício da competência comum relativa à proteção 

das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, 

ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preserva-

ção das florestas, da fauna e da flora; a Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), que estabelece regras, 

princípios, diretrizes, objetivos e instrumentos tendo por escopo 

a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambien-

tal propícia à vida, visando a assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana (conforme o 

art. 2º, caput), além de estruturar o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) e o Cadastro de Defesa Ambiental; e a 

Lei 9.605/1998, que, além de haver implementado a responsabi-

lidade penal de pessoas jurídicas – na esteira do art. 225, § 3º, da 

CFB/1988 –, prever crimes ambientais e lhes cominar as respec-

tivas penas, dispõe sobre as sanções administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e sobre a le-

gitimidade dos entes e órgãos integrantes do SISNAMA para ce-

lebrar compromisso de ajustamento de conduta em matéria am-

biental (v. arts. 25, 70 a 76 e 79-A). 

As disposições constitucionais e as leis acima indicadas 

compõem o arcabouço normativo nuclear da tutela administra-

tiva do meio ambiente mediante o exercício do poder de polícia 

pelas entidades e pelos ógãos federais, estaduais, municipais e 

distritais do SISNAMA, a partir do qual se extrai o embasamento 

jurídico geral de diversas ordens de polícia, exigências de 
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consentimentos de polícia, fiscalizações de polícia e sanções de 

polícia orientadas a prevenir ou fazer cessar ilícitos atentatórios 

aos bens jurídicos ambientais, a remover as consequências de 

tais ilícitos e até a reparar os eventuais danos causados.  

A esse arcabouço normativo nuclear se somam, de forma 

complementar-integrativa e voltados a disciplinar temas especí-

ficos, vários outros diplomas legais, a exemplo da Lei da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/1997), da Lei de Sa-

neamento Básico (Lei 11.455/2005), da Lei da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e do Código Florestal 

(Lei 12.651/2012), sem prejuízo de leis estaduais, municipais e 

distritais e atos normativos infralegais, com ênfase às Resolu-

ções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

que também conferem fundamentos jurídicos a atividades admi-

nistrativas que atravessam todo o ciclo de polícia.  

Passando à tutela dos interesses difusos e coletivos dos 

consumidores mediante o poder de polícia, frisa-se que o art. 5º, 

inc. XXXII, da CFB/1988 comete ao Estado o dever fundamen-

tal de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor, ao 

passo que o art. 170, inc. V, reconhece tal defesa como um dos 

princípios da ordem econômica. Estado, aqui, deve ser enten-

dido em sentido amplo, englobando todos os entes políticos, por 

suas entidades e seus órgãos da Administração Pública direta e 

indireta, ex vi dos arts. 24, incs. V e VIII, 30, incs. I e II, e 32, § 

1º, da Lei Maior. Logo, em linhas gerais, a Administração Pú-

blica, no exercício da polícia administrativa, deve atuar, nos li-

mites de sua competência, na prevenção e na repressão aos abu-

sos praticados pelos fornecedores de produtos e serviços (AZE-

VEDO, 2008). 

No plano da legislação infraconstitucional nacional, o 

mais importante diploma referente à matéria é, induvidosa-

mente, o Código de Defesa do Consumidor.  

Como forma de organizar a tutela administrativa do con-

sumidor, o Codex instituiu, nos seus arts. 105 e 106, o Sistema 
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Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), composto pelos 

entes e órgãos federais, estaduais, municipais e distritais e pelas 

entidades privadas (associações civis) de defesa do consumidor. 

O SNDC é regulamentado pelo Decreto Federal 2.181/1997 e 

atualmente coordenado pela Secretaria Nacional do Consumi-

dor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(AZEVEDO, 2008, em parte). O art. 6º, caput, do referido De-

creto, inclusive, explicita a legitimidade dos entes e órgãos pú-

blicos integrantes do SNDC para celebrar compromissos de 

ajustamento de conduta, nos termos do art. 5º, § 6º, da LACP e 

na órbita de suas competências. 

Outrossim, o CDC traz regras que disciplinam atividades 

voltadas à tutela administrativa dos interesses difusos e coletivos 

dos consumidores e inseridas em todo o ciclo de polícia. O caput 

e o § 1º do art. 55 estabelecem a possibilidade da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em caráter con-

corrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, 

editarem normas relativas à produção, à industrialização, à dis-

tribuição e à publicidade de produtos e serviços e ao mercado de 

consumo, as quais caracterizam verdadeiras ordens de polícia. A 

fortiori, os preceitos conferem a tais entes políticos também o 

poder de imporem, mediante as normas editadas, exigências de 

consentimentos de polícia proporcionais e razoáveis quanto 

àquelas atividades. Os §§ 1º a 4º do art. 55, a seu turno, reconhe-

cem aos mesmos entes políticos a competência para fiscaliza-

ções de polícia concernentes às supracitadas atividades. Já os 

arts. 56 a 60 preveem e regulam as sanções administrativas apli-

cáveis pelos órgãos de defesa dos consumidores na tutela admi-

nistrativa dos interesses difusos e coletivos destes e na coibição 

de condutas que lhes sejam atentatórias, ou seja, versam sobre 

sanções de polícia.  

Não se olvidem, ainda, os papeis desempenhados por al-

gumas agências reguladoras, a exemplo da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), instituída pela Lei 9.427/1996, da 
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Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), instituída 

pela Lei 9.472/1997, da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (ANVISA), instituída pela Lei 9.782/1999, da Agência Naci-

onal de Saúde Suplementar (ANS), instituída pela Lei 

9.961/2000, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), instituída pela Lei 10.233/2001, e da Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC), instituída pela Lei 11.182/2005. Nos 

seus respectivos setores regulados, mesmo que em via reflexa ou 

incidental, essas agências também tutelam administrativamente 

os interesses difusos e coletivos dos consumidores/usuários dos 

serviços públicos e de relevância pública objetos de suas atua-

ções, emanando ordens de polícia, outorgando consentimentos 

de polícia, quando exigidos, realizando fiscalizações de polícia 

e aplicando sanções de polícia. 

Detendo-nos agora na tutela administrativa do patri-

mônio cultural mediante o exercício do poder de polícia, trata-

se de expressão de mais um complexo de deveres estatais funda-

mentais que auferem seus lineamentos essenciais nos arts. 215 

(cujo § 3º foi incluído pela Emenda Constitucional 48/2005), 

216 (cujo § 6º foi inserido pela Emenda Constitucional 42/2003) 

e 216-A (acrescentado pela Emenda Constitucional 71/2012) da 

Carta Magna. 

O art. 215, nos seus caput e § 1º, determina que o Estado 

garanta a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso 

às fontes da cultura nacional e apoie e incentive a valorização e 

a difusão das manifestações culturais, assim como proteja as ma-

nifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e 

de outros grupos participantes do processo civilizatório nacio-

nal. 

Por sua vez, o art. 216, no seu caput, preconiza que o 

patrimônio cultural brasileiro é composto por bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
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se incluem, exemplificativamente, as formas de expressão (inc. 

I), os modos de criar, fazer e viver (inc. II), as criações científi-

cas, artísticas e tecnológicas (inc. III), as obras, os objetos, os 

documentos, as edificações e demais espaços destinados às ma-

nifestações artístico-culturais (inc. IV) e os conjuntos urbanos e 

sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, pa-

leontológico, ecológico e científico (inc. V). Já no § 1º, o dispo-

sitivo incumbe ao Poder Público, com a colaboração da comuni-

dade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por 

meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desa-

propriação, além de outras modalidades de acautelamento e pre-

servação, ao passo que no § 4º ordena que os danos e ameaças 

ao patrimônio cultural sejam punidos em conformidade com a 

lei. 

Finalmente, o art. 216-A estrutura o Sistema Nacional de 

Cultura (SNC), organizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, que institui um processo de ges-

tão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, demo-

cráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e 

a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento 

humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. 

Deve-se atentar que, ante a exegese sistemática dos 

enunciados acima destacados com os arts. 23, incs. III, IV e V, 

24, incs. VII e VIII, 30, inc. IX, e 32, § 1º, da CFB/1988, os 

termos Estado e Poder Público hão que ser interpretados como 

abrangentes de todos os entes políticos, isto é, da União, dos Es-

tados, dos Municípios e do Distrito Federal, por suas entidades 

e seus órgãos da Administração Pública direta e indireta. 

No plano infraconstitucional, são dignos de menção os 

seguintes textos normativos: Lei 378/1937, a qual, no seu art. 

46, criou o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), à época vinculado ao Ministério da Educação e Sa-

úde, que, depois de sucessivas mudanças, tornou-se o atual 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________1455_ 

 

 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

Decreto-lei 25/1937, que organizou a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional – então a cargo do SPHAN, hoje a 

cargo do IPHAN – e disciplinou o instituto jurídico do tomba-

mento; Lei 3.924/1961, a qual dispõe que os monumentos arque-

ológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes no 

território nacional e todos os elementos que neles se encontram 

ficam sob a guarda e a proteção do Poder Público; Lei 

4.845/1965, que proíbe o envio ao exterior de obras de arte e 

ofícios produzidos no país até o fim do período monárquico; Lei 

5.471/1968, a qual versa sobre a exportação de livros antigos e 

conjuntos bibliográficos brasileiros; e Lei 6.513/1977, que re-

gula a criação de áreas especiais e de locais de interesse turístico 

e o inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultu-

ral e natural (RESENDE; FRAZÃO, 2017). Os diplomas infra-

constitucionais em tela estipulam variada gama de ordens de po-

lícia, de exigências de consentimentos de polícia, de fiscaliza-

ções de polícia e de sanções de polícia com o intento de propor-

cionar a tutela administrativa do patrimônio cultural.  

Rumando à tutela administrativa da ordem econômica 

mediante o exercício do poder de polícia, ela encontra suas bases 

constitucionais nos arts. 170, 173, §§ 4º e 5º, e 174, caput, da 

Lei Maior. O art. 170 enuncia os fundamentos – valorização do 

trabalho humano e livre iniciativa –, o objetivo – assegurar a to-

dos existência digna, conforme os ditames da justiça social – e 

os princípios – soberania nacional, propriedade privada, função 

social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, 

defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e 

sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as 

empresas nacionais de pequeno porte – da ordem econômica bra-

sileira. Os §§ 4º e 5º do art. 173 preceituam que a lei reprimirá o 

abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, 

à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros, 

bem como, sem prejuízo da responsabilidade individual dos 
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dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade 

desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 

nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e con-

tra a economia popular. De seu lado, o art. 174, caput, define o 

papel do Estado como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado.  

Percebe-se desde logo que os aludidos dispositivos fa-

zem referência a todos os modos ou momentos do ciclo de polí-

cia: ordens de polícia, nos condicionamentos, na normatização, 

na regulação e no planejamento; consentimentos de polícia, nos 

favorecimentos e incentivos; fiscalizações de polícia das ativi-

dades econômicas; e sanções de polícia, no que tange à repressão 

do abuso do poder econômico.  

Outrossim, ressalte-se que, por inteligência dos arts. 24, 

incs. I e V, 30, incs. I e II, e 32, § 1º, da CFB/1988, e novamente, 

Estado, aqui, deve ser entendido em sentido amplo, englobando 

todos os entes políticos, por suas entidades e seus órgãos da Ad-

ministração Pública direta e indireta (CLARK, 2001, p. 147). 

No plano infraconstitucional, os diplomas legais que 

mais se destacam na temática são a Lei 4.595/1964, a Lei 

6.385/1976 e a Lei 12.529/2011. A Lei 4.595/1964 organiza o 

sistema financeiro nacional, importantíssimo setor da vida eco-

nômica hodierna, e atribui especialmente ao Banco Central do 

Brasil (BCB) o poder de polícia sobre as instituições financeiras 

que atuem em solo pátrio, exercido mediante ordens de polícia, 

consentimentos de polícia, fiscalizações de polícia e sanções de 

polícia (v. arts. 10 e 11), em prol dos interesses difusos e coleti-

vos dos potenciais e efetivos investidores do mercado finan-

ceiro. A Lei 6.385/1976 dispõe sobre o mercado de capitais, ou-

tro importantíssimo setor da vida econômica hodierna, e entrega 

à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o poder de polícia 

sobre as atividades, as entidades e os agentes envolvidos na 
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emissão e na circulação de títulos e valores mobiliários, com ta-

refas que também perpassam todo o ciclo de polícia (v. arts. 8º a 

11), em prol dos interesses difusos e coletivos dos potenciais e 

efetivos investidores daquele mercado. Finalmente, a Lei 

12.529/2011 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Con-

corrência (SBDC) e estabelece disposições concernentes à pre-

venção e à repressão às infrações contra a ordem econômica, 

com ênfase ao papel desempenhado pelo Conselho Administra-

tivo de Defesa Econômica (CADE) na evitação e na punição do 

abuso do poder econômico e dos ilícitos administrativos anti-

concorrenciais, manifestando o poder de polícia também em to-

dos os modos ou momentos do ciclo de polícia (v. arts. 9º, 13 e 

31 e seguintes), em prol dos interesses difusos e coletivos de to-

dos os sujeitos que intervêm na cadeia econômica, desde a pro-

dução até o consumo. 

Passando à tutela da ordem urbanística mediante o poder 

de polícia, saliente-se que, a teor dos arts. 30, inc. VIII, e 182, 

c/c os arts. 21, inc. XX, 24, inc. I, e 25, § 3º, da Carta Magna, 

trata-se de incumbência a cargo dos Municípios – ou do Distrito 

Federal, no exercício de suas competências municipais, ex vi do 

art. 32, § 1º –, observadas as normas gerais pertinentes editadas 

pela União – dentre as quais destacamos a Lei 6.766/1979, que 

cuida do parcelamento do solo para fins urbanos, e o Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257/2001), que fixa diretrizes gerais da política 

urbana e disposições de ordem pública e interesse social que re-

gulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, assim como do equilí-

brio ambiental – e pelos Estados em que se situem e a legislação 

local – na qual assumem notável relevância as leis de zonea-

mento urbano e de posturas municipais. Ao Município – ou ao 

Distrito Federal, no exercício de suas competências municipais 

–, por sua Administração Pública direta ou indireta, portanto, 

cabe agir em todo o ciclo de polícia, estabelecendo proibições, 

limitações ou condicionamentos edilícios, exigindo licenças ou 
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autorizações para obras, fiscalizando o respeito às leis e aos atos 

normativos municipais – ou distritais – e aos exatos termos das 

licenças ou autorizações expedidas e impondo sanções adminis-

trativas aos infratores. 

Anote-se que, no exercício da polícia de construções ou 

polícia edilícia, aspecto elementar da tutela administrativa da or-

dem urbanística, e diante de uma obra clandestina ou irregular, 

o Município – ou o Distrito Federal, no exercício de suas com-

petências municipais – pode e deve atuar prontamente para ces-

sar a atividade ilícita do particular ou remediar os efeitos nocivos 

dela sobre os interesses da coletividade, sem precisar propor 

qualquer ação judicial para alcançar esse desiderato, pois os atos 

de polícia, como explanado na seção anterior, ostentam os atri-

butos da autoexecutoriedade e da coercibilidade. Logo, se o fis-

cal municipal – ou distrital – verificar que uma determinada obra 

não possui licença ou autorização ou está sendo realizada em 

desacordo com a concedida, deverá notificar o responsável para 

que, se possível, regularize a construção. Se isso não for feito no 

prazo fixado, ou se essa regularização se mostrar impossível, o 

fiscal deverá embargar a obra, mediante a lavratura do respec-

tivo auto, fazendo paralisar os trabalhos, inclusive com requisi-

ção de força policial para o cumprimento da determinação. Ade-

mais, se a obra já estiver concluída, a providência cabível será 

desocupar compulsoriamente o edifício e interditar a sua utiliza-

ção, mediante auto de interdição, e, do mesmo modo, oportuni-

zar a regularização. Novamente, se a regularização não for feita 

no prazo fixado, ou se isso não se mostrar possível, a construção 

deverá ser demolida, porque realizada ao arrepio da legislação, 

incidindo em ilícito administrativo (GOVINDA, 2014). 

Por derradeiro, no que tange à tutela da honra e da digni-

dade de grupos raciais, étnicos ou religiosos mediante o exercí-

cio do poder de polícia, ela encontra seus fundamentos constitu-

cionais nos arts. 3º, inc. IV, e 5º, inc. XLI, da Lei Maior. Outros-

sim, a nosso juízo, tal tutela pode ser promovida por todos os 
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entes políticos, vale dizer, pela União, pelos Estados, pelos Mu-

nicípios e pelo Distrito Federal, por inteligência dos arts. 22, 

contrario sensu, 23, inc. I, 25, § 1º, 30, incs. I e II, e 32, § 1º, 

também da CFB/1988. 

A tutela administrativa dos interesses difusos em apreço 

se manifesta por meio de ordens de polícia, de fiscalizações de 

polícia e de sanções de polícia, visto que, obviamente, não há 

sequer como conceber consentimentos de polícia voltados a per-

mitir o desrespeito à honra e à dignidade de grupos raciais, étni-

cos ou religiosos. Nesse sentido, as leis exaram proibições de 

condutas discriminatórias ou afrontosas aos grupos protegidos, 

tipificando-as como ilícitos administrativos e lhes cominando as 

pertinentes sanções administrativas, e, via de regra, desde logo 

atribuem a uma estrutura orgânica a vigilância e a averiguação 

da ocorrência daquelas condutas e a aplicação das respectivas 

punições aos seus sujeitos ativos. A propósito, vejam-se a Lei 

9.029/1995, cujo art. 1º veda a adoção de qualquer prática dis-

criminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de traba-

lho, ou de sua manutenção, por motivo de origem, raça, cor, es-

tado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissio-

nal, idade, entre outros, ressalvadas as hipóteses de proteção à 

criança e ao adolescente previstas no inc. XXXIII do art. 7º da 

CFB/1988, e cujo art. 3º comina sanções administrativas às in-

frações ao disposto no diploma; a Lei 14.187/2010 do Estado de 

São Paulo (SP) e a Lei 5.388/2019 do Estado de Mato Grosso do 

Sul (MS), que tipificam determinadas ações e omissões configu-

radoras de discriminação étnico-racial como ilícitos administra-

tivos, cominam-lhe sanções de idêntica natureza, dispõem sobre 

a fiscalização dos seus preceitos e esclarecem acerca dos ritos a 

serem seguidos nos processos administrativos sancionadores; e 

a Lei 7.712/2017 do Estado do Rio de Janeiro (RJ), a qual esta-

belece sanções administrativas aos clubes de futebol cujas torci-

das praticarem atos de racismo em estádios localizados no terri-

tório estadual. 
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Já no ensejo do encerramento deste artigo, é imperioso 

salientar que, examinando a tutela administrativa dos interesses 

difusos e coletivos mediante o exercício do poder de polícia sob 

o ponto de vista das suas eficiência, eficácia e efetividade, ela 

nada deixa a desejar em comparação com a tutela jurisdicional 

coletiva e a tutela penal deles. Aliás, não soa descabido afirmar 

que, em expressivo número de situações, a tutela administrativa 

será superior a ambas em termos de economia, de vantagens e 

de resultados práticos. 

Em cotejo com a tutela jurisdicional coletiva, a tutela ad-

ministrativa, tal como aquela, porém a seu próprio modo, pode 

prevenir ou fazer cessar ilícitos atentatórios aos interesses difu-

sos e coletivos, remover as consequências de tais ilícitos e até 

reparar os eventuais danos causados. Com efeito, a tutela admi-

nistrativa preventiva é prestada notadamente por meio de ordens 

de polícia que veiculem proibições, restrições e condicionamen-

tos e de exigências de prévios consentimentos de polícia no que 

se refere a certas atividades potencialmente vulnerantes de inte-

resses transindividuais, a fim de impedir que as ameaças a eles 

se concretizem. De outro lado, concretizada alguma ameaça, e 

eventualmente surgindo dano oriundo dela, as tutelas adminis-

trativas inibitória da continuidade ou da repetição do ilícito, de 

remoção das consequências desse ilícito e reparatória são pres-

tadas através das fiscalizações de polícia e das sanções de polí-

cia, relativamente às quais a autoexecutoriedade e a coercibili-

dade despontam como características que lhes garantem imedi-

atidade, celeridade e resolutividade sem igual na tutela jurisdici-

onal coletiva, mesmo que se pense na possibilidade de obtenção 

de tutela de urgência in limine litis. Calha enfatizar ainda que as 

sanções administrativas não se resumem a advertências e multas; 

ao revés, como provam o art. 56, incs. II a XII, do CDC, o art. 

72, caput, incs. IV a IX e XI, da Lei 9.605/1998 e o art. 38 da 

Lei 12.529/2011, elas chegam a proporcionar tutela específica 

ou pelo resultado prático equivalente em favor do interesse 
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difuso ou coletivo ameaçado ou lesionado. Isso tudo sem preju-

ízo da legitimidade de entes e órgãos públicos incumbidos do 

exercício do poder de polícia para a celebração de compromisso 

de ajustamento de conduta, com eficácia de título executivo ex-

trajudicial, nos moldes do art. 5º, § 6º, da LACP, passível de 

contemplar outras medidas reparatórias ou compensatórias que 

exorbitem das atividades típicas do ciclo de polícia. 

Em cotejo com a tutela penal dos interesses difusos e co-

letivos, a tutela administrativa mediante o exercício do poder de 

polícia é capaz de cumprir funções retributivas e preventivas ge-

rais e especiais de maneira inclusive mais intensa do que as san-

ções penais as cumprem. No nosso ordenamento jurídico, na 

prática e não raramente, as reprimendas previstas para as infra-

ções administrativas poderão se mostrar bastante mais severas 

que as próprias consequências jurídicas cominadas às infrações 

penais – mormente em face das consideradas de menor potencial 

ofensivo, as quais constituem enorme contingente dos ilícitos 

penais supraindividuais no Brasil –, de modo que, em uma pers-

pectiva comunicativo-simbólica, o realce da importância dos in-

teresses protegidos e a eficácia intimidativa contra possíveis in-

fratores serão superiores aos desempenhados pela tutela penal. 

Não se olvide também que a natureza administrativa das infra-

ções e das respectivas sanções traz a consectária viabilidade de 

adoção de um modelo de responsabilização com exigências ga-

rantistas menos rígidas em relação ao paradigma criminal – tanto 

no seu aspecto material quanto no seu aspecto processual –, o 

que implica acrescida rapidez na definição da responsabilidade 

e na eventual punição do indigitado infrator, reafirmando com 

maior presteza, perante a comunidade, a vigência normativa aba-

lada pela prática do ilícito. 

 

CONCLUSÃO  

 

Os interesses difusos e coletivos, no Direito brasileiro 
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atual, são favorecidos pela pluritutela jurídica, significando que 

recebem proteção através de disposições normativas oriundas de 

vários ramos e estratos do ordenamento e de instrumentos e ins-

tituições atuantes nas esferas de responsabilização penal, civil e 

administrativa, cujo eixo teleológico comum reside na função de 

garantir a preservação deles em face de ameaças e de buscar a 

sua reparação diante de lesões consumadas. 

Nesse contexto, destacamos e procuramos sistematizar 

aqui a tutela de tais interesses mediante o poder de polícia da 

Administração Pública, culminando por demonstrar que se trata 

de fenômeno bastante abrangente e passível de variados e notá-

veis desdobramentos, bem como que nada deixa a desejar, sob o 

ponto de vista da eficiência, da eficácia e da efetividade, à tutela 

jurisdicional coletiva e à tutela penal deles, sempre mais lembra-

das pelos versados nas letras jurídicas. 

O propósito maior do esforço sistematizador empreen-

dido neste artigo foi o de ressaltar a importância e os benefícios 

da tutela administrativa dos interesses difusos e coletivos medi-

ante o exercício do poder de polícia como instrumento jurídico 

manejável em prol desses interesses. Em consequência, espera-

mos quiçá insuflar nos estudiosos a atenção a ela, fomentando 

novos questionamentos e a busca de desenvolvimentos e apro-

fundamentos quanto a dito tema, cuja abordagem doutrinária 

ainda é erma em nosso país. 

Enfim, intentamos menos oferecer respostas do que sus-

citar mais perguntas e nos contentamos em lançar ao solo algu-

mas sementes de nossa inquietação jurídico-científica, na expec-

tativa de que venham a florescer e frutificar, instigando outras 

pesquisas e outros trabalhos.   
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