
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Coordenadoria geral de especialização, aperfeiçoamento e extensão 

Curso de Especialização em Direito Administrativo 

 

 

 

RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIREITOS FUNDAMENTAIS E PODER DE POLÍCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 
 

RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E PODER DE POLÍCIA  

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 
Especialização em Direito Administrativo 
da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência para obtenção do 
título de Especialista em Direito 
Administrativo, sob orientação do 
Professor Ricardo Marcondes Martins. 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

A monografia 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E PODER DE POLÍCIA 

Elaborada por 

RODRIGO RAMOS FIGUEIREDO 

e aprovada pelo professor examinador foi aceita pelo Programa de Pós-

Graduação Lato Sensu da Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão como requisito à obtenção do título de  

ESPECIALISTA EM DIREITO ADMINISTRATIVO. 

 

São Paulo (SP),          de                    de         . 

 

PROFESSOR EXAMINADOR 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Danielle, minha esposa, pelo amor e apoio 

incondicionais, sem os quais esta investigação 

não seria concluída. 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Sendo verdade que nenhum homem é uma ilha, todo trabalho 

acadêmico resulta da comunhão de esforços de muitas pessoas. 

Há aqueles que contribuem com sua compreensão e afeto, 

aceitando com abnegação e resignação o tempo que deixamos de lhes reservar, 

para nos dedicarmos ao árduo processo de estudar e escrever. Agradeço aqui a 

minha eterna companheira, Danielle Vaz, simplesmente por tudo; e aos meus 

pais, José Carlos e Rosana, pelo amor e incessante apoio, assim como pela 

formação ética com que me brindaram. 

Há também quem infelizmente não se pode fazer presente, mas cuja 

existência perpetua-se em memória: sou grato à Emília Rasteiro Ramos, pela 

generosidade e comprometimento com que se dedicou à família. 

Há, ademais, a quem se pode imputar responsabilidade direta pela 

realização do presente trabalho: agradeço ao Professor Doutor Ricardo 

Marcondes Martins por sua preciosa orientação, mas especialmente pelo 

acolhimento ante as dificuldades por mim enfrentadas, como também pelo 

incessante estímulo ao saber, tão essencial para a formação intelectual. 

Em tempo: agradeço aos Drs. Manuel Ribeiro, Fábio Ribeiro 

Credidio, Walter H. Yano, que me propiciaram a oportunidade de trabalhar com o 

Direito Público e com generosidade me incentivaram a não negligenciar a vida 

acadêmica; como também ao amigo Dr. Marcos Paulo Jorge, de cuja convivência 

diária, no escritório, extraio grandes lições de humildade, de solidariedade, de 

amizade, de amor à Justiça e ao menos favorecidos.  

Por fim, agradeço a Deus, pois sem dúvida há.  

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 2 

 

1 Premissas teóricas ............................................................................................ 5 

1.1 O homem e a vida em sociedade ................................................................... 5 

1.2 O Estado é meio não é fim ............................................................................. 8 

1.3 A vida é uma experiência normativa ........................................................... 10 

1.4 A Constituição como corpo de normas jurídicas ....................................... 14 

1.4.1 Conceitos de Constituição ........................................................................ 14 

1.4.1.1 O conceito sociológico de Ferdinand Lassale ..................................... 15 

1.4.1.2 O conceito político de Carl Schimitt ...................................................... 17 

1.4.1.3 O conceito normativo-estrito de Hans Kelsen ...................................... 17 

1.4.1.4 Constituição sob a ótica pós-positivista ............................................... 21 

1.4.2 Constituição como ordem jurídica fundamental ..................................... 28 

1.4.3 Estrutura adotada pela Constituição de 1988 .......................................... 32 

 

2. Noções de direitos fundamentais .................................................................. 36 

2.1 Precisões terminológicas ............................................................................. 37 

2.2 Constitucionalismo e direitos fundamentais na história ........................... 37 

2.3 Funções dos direitos fundamentais ............................................................ 44 

2.4 Conceito de direito fundamental ................................................................. 49 

2.5 Restrições (ou limites) aos direitos fundamentais .................................... 49 

2.5.1 Estabelecendo o direito fundamental prevalente em concreto ............. 54 

2.5.2 Técnica de ponderação ............................................................................. 57 

 

3 Poder de Polícia ............................................................................................... 61 

3.1 Origem e evolução histórica ........................................................................ 61 

3.2 A “crise” da noção de poder de polícia ...................................................... 67 

3.3 A administração ordenadora ........................................................................ 69 

3.4 Nova concepção: neoconstitucionalismo e poder de polícia ................... 73 

3.4.1 Direitos fundamentais como limites do poder de polícia ....................... 76 

 

CONCLUSÃO ....................................................................................................... 80 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 89 



2 
 

INTRODUÇÃO 

 

Poder de polícia é, inegavelmente, um tema clássico do Direito 

Administrativo. Natural, portanto, que a literatura a respeito seja vasta e até que 

se tenha relativo consenso na sua abordagem. Todavia, especialmente quanto ao 

último ponto, não é o que se tem verificado. Existem, é bem verdade, muitas e 

importantes obras versando sobre poder de polícia. Mas o instituto, cuja raiz 

remota surgiu na antiguidade clássica, passou ao longo dos séculos por diversas 

e profundas transformações. 

A ideia que sempre permeou o poder de polícia é de que o Estado 

possuiria a competência (discricionária e implícita) de regular autonomamente a 

vida privada, delineando o perfil do direito à liberdade e à propriedade. 

Efetivamente, a perspectiva histórica demonstra que, no mais das vezes, a 

intelecção que se fez da expressão “poder de polícia” rendeu ensejo ao arbítrio do 

Estado, pela excessiva interferência na vida dos particulares.  

Essa a razão que levou abalizada doutrina à solução radical: 

vaticinar o fim do instituto. E teria mesmo sido sepultado – mormente após o 

surgimento da teoria da administração ordenadora – não fossem os recentes 

fenômenos da constitucionalização do direito e do neoconstitucionalismo, a 

exigirem novas reflexões acerca de velhos temas.  

Entre nós, a Constituição de 1988 inaugurou uma nova era: o projeto 

constitucional que estabeleceu, o qual ampliou sensivelmente as possibilidades 

de injunções do Poder Público sobre a vida privada, exige atualização de 

conceitos e mudança de paradigmas. De modo especial, o extenso rol de direitos 

fundamentais que assegura e suas complexas imbricações em uma Constituição 
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compreendida como um todo unitário – em que cada preceito adquire seu pleno 

valor e sentido em relação aos demais –, reclamam dos juristas novas reflexões à 

luz da realidade vertente.   

Essa afirmação enseja considerações epistemológicas. É preciso, 

antes de mais, compreender que o problema que aqui se coloca e enfrenta – do 

poder de polícia e seu exercício frente aos direitos e liberdades fundamentais – 

não dará luz a resposta única ou fechada. Em realidade, no Estado Democrático 

de Direito, o problema das relações entre liberdade e autoridade, indivíduo e 

Estado, autonomia individual e regulação estatal convoca sentimentos, 

experiências, realidades e convicções tão plurais, diversas e evolutivas que todas 

as soluções são discutíveis, abertas e infirmáveis.  

Sendo assim, a solução que aqui se pretende propor, assume os 

seguintes pontos de partida: assentado, grosso modo, que poder de polícia tem 

haver com condicionamentos à liberdade e à propriedade, e que estes bens 

jurídicos constituem direitos fundamentais, a análise que se propõe é conhecer, 

ainda que em breves linhas, a teoria dos direitos fundamentais e, em particular, a 

linha doutrinária que os relaciona a princípios. Com supedâneo nestas premissas, 

pretende-se bosquejar uma concepção do poder de polícia que, segundo 

acredita-se, seja mais consentânea com o atual estágio do direito positivo.  

A convicção de que o tema exige novo enfoque (uma releitura) não 

pretende ignorar, porém, todo o progresso até então conquistado. Há trabalhos 

valiosíssimos, cujos préstimos oferecidos à ciência do direito permanecem 

inabalados, constituindo fonte de inesgotável aprendizado. Sem embargo, a 

principal finalidade de toda e qualquer ciência é o progresso: é com este espírito 

que empreendemos esta jornada.  
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Se a nossa proposta não merecer acolhida, ao menos que tenha a 

virtude de fomentar novas e melhores reflexões. 

Apresenta-se, deste modo, o presente estudo, estruturado em quatro 

partes. Na primeira delas serão fixadas as premissas teóricas, notadamente: o 

Estado como meio para a prossecução dos interesses dos indivíduos; o bem 

comum enquanto interesses que dimanam da ordem jurídica; a Constituição, na 

ótica pós-positivista, como ordem jurídica fundamental, cujas normas jurídicas 

(regras e princípios) em geral, e os direitos fundamentais em particular, 

condicionam, formal e materialmente, a validade de todo o direito posto. 

O segundo tópico examinará a teoria dos direitos fundamentais. 

Dada a importância que o tema assumiu no constitucionalismo contemporâneo, 

aprofundar-se-á o estudo, trazendo à baila as noções basilares, como a de 

eficácia irradiante dos direitos fundamentais, constitucionalização do direito 

público e privado, restrições (ou limites) aos direitos fundamentais e técnica da 

ponderação como instrumento para revelar o direito prevalente em concreto.  

O capítulo seguinte adentrará na temática do “poder de polícia”, 

onde será estudada a sua origem e evolução até culminar na “crise” do instituto. A 

seguir, como solução à crise, serão estudadas as propostas de eliminar a noção 

de polícia e a tese da teoria da administração ordenadora, a qual, conquanto 

represente verdadeiro avanço, não apresenta solução para variada gama de 

problemas. Diante disso, é apresentada, então, nova concepção: o poder de 

polícia sob a perspectiva do neoconstitucionalismo. Posteriormente, é assentado 

o papel dos direitos fundamentais como limites do poder de polícia.  

Ao fim e ao cabo, chega-se à conclusão, acrescendo-se comentários 

didáticos ao inventário de propostas desenvolvidas ao longo do estudo. 
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1. Premissas teóricas 

 

1.1 O homem e a vida em sociedade1 

 

O homem, por sua essência, é um ser gregário: é de sua natureza 

estabelecer relações, as mais variadas, com seus semelhantes. É chamado a 

viver em comum com os demais homens, em contato com seus pares2.   

Deve-se acrescentar, além disso, que ele não somente é, por 

natureza, um ser gregário, mas é o mais gregário de todos os seres. Há muitas 

espécies animais cuja natureza também impele a viver em sociedade. O homem, 

entretanto, é o ser mais sociável de todos. 

 Os seres irracionais se agrupam por imposições de sua natureza 

sensitiva, isto é, vivem em comum por um determinismo instintivo. No homem, 

inegavelmente, também existe um instinto gregário, uma natureza sensitiva que o 

leva a viver em sociedade. Mas, além disso, ele é impelido por outra razão, qual 

seja sua inteligência social, que demonstra ser melhor viver em sociedade a viver 

sozinho. A esse respeito, Cícero:  

A primeira causa da agregação de uns homens a outros é menos a sua 
debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos inato; a 
espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, 
mas com uma disposição que, mesmo na abundância de todos os bens, 

a leva a procurar o apoio comum
 3. 

Para melhor se realizar, expandir e afirmar, de acordo com os 

imperativos e as aspirações de sua natureza, o homem compreende que deva 

                                                           
1
 As linhas a seguir traçadas a respeito da gênese das normas de comportamento social fundam-se nos 

ensinamentos que, à guisa de Preleções de Introdução à Ciência do Direito, o saudoso Professor Goffredo 

da Silva Telles Júnior proferiu a seus alunos do Largo do São Francisco no ano de 1954. Tais preleções 
foram taquigrafadas pelo então acadêmico Luiz Wallace Nigro, revistas pelo ilustre catedrático e publicadas 
pelo Departamento de Apostila do Centro Acadêmico XI de Agosto.  
2
 “Tendo Deus feito do homem uma criatura tal que, segundo seu julgamento, não era bom para ele ficar 

sozinho, submeteu-o a fortes obrigações de necessidade, comodidade e inclinação para levá-lo a viver em 
sociedade, assim como o dotou de entendimento e linguagem para mantê-la e desfrutá-la”. LOCKE, John. 
Segundo Tradado sobre o Governo Civil e Outros Escritos. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 129. 
3
 CÍCERO. Da República, livro primeiro, XXV. Tradução Amador Cisneiros. São Paulo: Escala, 2008, p. 30.  
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viver em sociedade4. De fato, a História não registra nenhum período em que o 

homem tenha vivido totalmente isolado5. A união de pessoas formou os grupos 

sociais, e a aglutinação desses grupos distintos formou a sociedade. 

É nesse sentido a acertada observação de Fustel de Coulanges, 

segundo a qual por muito tempo a família foi a única forma de sociedade6. Em 

dado momento, porém, certo número de famílias formou um grupo: a fratria ou 

cúria7. A associação, naturalmente, continuou a crescer, e da mesma forma. 

Várias cúrias ou fratrias agruparam-se, e formaram a tribo8. Estas naturalmente 

cresceram, organizaram-se, verificaram a necessidade de uma chefia, de uma 

autoridade que estivesse acima dos governos grupais, e que coordenasse as 

atividades das tribos. Surge, assim, da necessidade de um governo geral, 

institucionalizado, a que hoje concebemos por Estado9. 

Assim, a sociedade humana avançou. Desde a família até o Estado, 

uma longa evolução se fez e um imenso tempo se passou.  

A vida impôs, inexoravelmente, a formação de novos grupos sociais. 

À medida que evoluía a sociedade tornava-se mais complexa. Desaparece a 

unidade e homogeneidade da família privativa, para dar lugar à sociedade 

pluralista e heterogênea, em que cada indivíduo participa de vários grupos, no 

interior dos quais mantém relações: as famílias, as escolas, as universidades, as 

igrejas, as associações de desporto e de cultura, as fundações, os grêmios, os 

                                                           
4
 Em uma primeira aproximação, sociedade pode ser definida com um grupo de pessoas vivendo juntas 

numa comunidade organizada.  
5
 Santo Tomás de Aquino afirmava que a vida solitária é absoluta exceção, classificável em três categorias: 

excellentia naturea (indivíduo excepcionalmente virtuoso), corruptio natura (indivíduo com problemas 
mentais) e mala fortuna (quando o isolamento decorre de acidente, como, por exemplo, um naufrágio). In. 
AQUINO, Tomás de (Santo). Suma Teológica, v. I, São Paulo: Loyola, 2005, p. 96. 
6
 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. vol. I. Tradução de Frederico Ozanam Pessoa de Barros. São 

Paulo: Editora das Américas, 1966, p. 165. 
7
 Op. cit., p. 166. 

8
 Op. cit., p. 169. 

9
 A antiguidade clássica não conheceu o Estado tal como compreendido hoje. Sem embargo, as Polis gregas 

constituíram berço do Estado moderno. 
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clubes, as confrarias, as instituições de todo tipo, os partidos políticos, os 

Estados, as comunidades internacionais e muitos outros.  

Essa evolução, segundo o saudoso Professor Goffredo, deu-se pelo 

chamado processo de integração, “que consiste na diferenciação progressiva das 

partes e respectivas funções do corpo em evolução, e na progressiva 

coordenação dessas mesmas partes e dessas mesmas funções”10.  

Cada grupo tem uma função especial a exercer dentro do todo, 

porque seus membros se reuniram em torno de uma finalidade, da ideia de um 

valor que se quer atingir. Os valores humanos são de variada ordem de 

importância. Assim, há grupos sociais que se formam em torno de valores 

máximos, como também há aqueles que perseguem valores intermediários.  

Visando a orientar a comunhão de esforços em função dos fins 

pretendidos, em cada agrupamento social existe uma autoridade, uma chefia, um 

governo. Cuida-se de figura central que orienta a atividade de todos em vista do 

bem comum, que é a razão fundamental pela qual se formou o grupo.  

Destarte, o grupo social pode ser definido como a reunião de 

indivíduos que se subordinam à obediência de determinado ordenamento11. 

O resultado é o estabelecimento de pautas de comportamento que 

disciplinarão relações, seja dos indivíduos no interior destes grupos, seja de cada 

grupo com os demais. De fato, a existência de normas é fundamental para a 

conservação do próprio grupo. Como a convivência depende de organização, 

cada grupo social constitui um centro de irradiação normativa. Uma vez mais 

calha lembrar Goffredo Telles Júnior: 

                                                           
10

 TELLES JÚNIOR, GOFFREDO. A democracia e o Brasil: uma doutrina para a revolução de março. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p. 32. 
11

 O conceito é ligeiramente distinto daquele apresentado por Sundfeld, que prefere enfatizar obediência às 
regras: SUNDFELD, Carlos Ari, Fundamentos de Direito Público, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 20. 
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Essa ordenação confere ao grupo a forma condizente com os fins em 
razão dos quais o grupo se formou. É ela a garantia de uma ordem sem 
a qual o grupo não poderá atingir os bens desejados por todos aqueles 
que se agruparam. Eis porque uma sociedade mercantil tem um contrato 
social, um grêmio tem os seus estatutos, uma academia de letras tem 

seu regimento interno
12. 

Inexoravelmente, todos os grupos, sem exceção, expedem inúmeras 

ordenações, que assumem as mais variadas feições: costumes, convenções, 

estatutos, regulamentos, contratos, posturas, decretos, leis, constituições, 

tratados. Essas espécies de normas impõem, com maior ou menor eficácia, 

determinadas ações, abstenções ou permissões que orientam o comportamento 

humano em sociedade. São ordenamentos que se entrosam e se hierarquizam, 

para não colocarem-se uns contra os outros, porque isso implicaria terrível 

insegurança para os membros dos agrupamentos envolvidos.  

Como os objetivos para os quais se orienta cada grupo são muitos e 

de variada importância, também assim cada ordenamento terá maior ou menor 

gradação hierárquica. Mas a ordenação principal, que prepondera sobre as 

demais em determinado território, é a emanada do Estado. É de todo conveniente 

examinar a razão disso. 

 

1.2 O Estado é meio e não fim 

 

A estrutura da sociedade é fundamentalmente orgânica. A sociedade 

é o todo, de que os indivíduos são partes. Cada parte tem seu lugar no conjunto, 

sua função social, seu dever de servir ao corpo a que pertence. Mas este dever 

está justificado pelo fato de ser o bem comum a condição necessária para que as 

partes vejam assegurado, e até aumentado, o seu próprio bem particular.  

                                                           
12

 TELLES JÚNIOR, GOFFREDO. A democracia e o Brasil: uma doutrina para a revolução de março. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1965, p. 33-4. 
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A unidade favorece a expansão de cada ser humano, de forma tal 

que o indivíduo subordina-se à sociedade, do mesmo modo que a parte 

subordina-se ao todo, para alcançar o bem comum. De outro lado, também a 

sociedade subordina-se ao homem, como o meio se subordina ao fim. 

Em outras palavras, o homem vive em sociedade e a ela se 

subordina, porque o bem comum é o meio ou instrumento de que ele necessita 

para atingir seus próprios fins, para a consecução de seus projetos e para a 

expansão de sua personalidade.  

Mas a sociedade existe para servir ao homem e não para torturá-lo. 

Se os homem se subordinam à sociedade é para que esta os sirva e seja para 

eles um instrumento na realização de seus objetivos. 

 A ideia basilar, sobre a qual se edificam as sociedades racionais, é 

a de respeito à personalidade humana, ou seja, a expansão do homem, a 

afirmação de sua dignidade. Assim, a causa precípua das organizações sociais é 

a consecução desse objetivo.  

Também é assim em relação ao Estado. Este reduz à unidade 

grupos sociais ainda que heterogêneos em sua formação, submetendo-os à sua 

soberania, com o fim maior de atingir o bem coletivo, não para diminuir o bem 

particular, mas, pelo contrário, para fortalecê-lo13.  

Neste sentido, não passa o Estado de meio, instituído para que a 

pessoa humana atinja suas finalidades14. É, aliás, “meio natural, de que pode e 

deve servir-se o homem, para a consecução do seu fim, sendo o Estado para o 

homem e não o homem para o Estado”15.  

                                                           
13

 NOGUEIRA, Ataliba. O Estado é meio e não fim. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1955, p. 146. 
14

 Op. cit., p. 148. 
15

 Op. cit., p. 150. 
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Eis uma dicotomia que, conquanto trivial, representa uma das 

realidades primordiais das sociedades humanas: enquanto o bem comum 

constitui meio para que cada grupo social atinja seu específico objetivo, para o 

Estado, diversamente, o bem comum é a sua própria razão de existir. 

E o bem comum, perseguido pelo Estado, não é outro senão aquele 

que dimana da ordem jurídica, pois sem ela é impossível conceber o Estado. 

Já o dizia Kelsen: o “Estado é uma sociedade politicamente 

organizada, porque é uma comunidade constituída por uma ordem coercitiva, e 

essa ordem é o Direito”16. 

Esse é o único bem rigorosamente comum, haja vista que todos os 

partícipes da sociedade necessariamente o desejam e nenhum o pode dispensar: 

a vida em sociedade só é possível se estiver em conformidade com uma ordem 

jurídica. Destarte, o Estado emana o ordenamento necessário a fim de garantir 

que os grupos sociais e os seres humanos que o compõem possam aproximar-se 

dos seus objetivos particulares. Essa a razão porque, embora múltiplas as 

ordenações dos grupos intestinos, todas elas estão necessariamente submetidas 

à mesma ordem coercitiva, e essa ordem, como afirmou Kelsen, é o Direito. 

 

1.3 A vida é uma experiência normativa 

 

Trata-se de verdade inquestionável: a “vida se desenvolve dentro de 

um mundo de normas”17. Do nascimento até morte são apresentadas ao homem 

pautas de conduta, que dirigem sua ação nesta ou naquela direção, na medida 

em que ordenam um comportamento, permitem possa o indivíduo adotá-lo ou o 

                                                           
16

 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução: Luis Carlos Borges. 3 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 273. 
17

 BOBBIO, Noberto. Teoría General Del Derecho. Madrid: Editorial Debate, 1991, p. 15.  
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proíbem de fazê-lo. Pode-se afirmar, parafraseando o catedrático italiano Noberto 

Bobbio, que a vida é uma experiência normativa. Inserimo-nos, assim em um 

campo extraordinariamente amplo e variado: seria impróprio reduzir a experiência 

normativa às normas jurídicas.  

É necessário ter presente que, ademais das normas jurídicas, há 

normas morais, religiosas, éticas, sociais, costumes, enfim inúmeras outras 

pautas de comportamento, que se diferenciam entre si, uma vez mais segundo 

Bobbio18, por seu conteúdo, pelo tipo de obrigação que fazem surgir, pelo seu 

âmbito de validez e existência e pelos sujeitos a quem estão dirigidas.  

É certo, porém, como visto alhures, que as normas jurídicas são 

especialmente importantes para a ordem na sociedade. São estas pautas de 

observância coativa que tornam possível a ideia de sociedade política 

institucionalizada, isto é, de Estado. Assim, assume capital importância saber o 

que se deve entender por norma jurídica. 

Antes de conceituá-las, todavia, convém asseverar que toda 

definição de termo científico é convencional e estipulativa19.  

Isto significa, na magistral lição de Manuel Atienza, “que la relación 

entre las palabras y sus significados (entre significante e significado) no tiene 

caráter necesario, esencial”; por essa razão, “no pueden calificarse de verdaderas 

o falsas” 20. Coaduna deste entendimento Carrió, para quem os conceitos não são 

verdadeiros ou falsos, mas úteis ou inúteis21. 

                                                           
18

 BOBBIO, Noberto. Teoría General Del Derecho. Madrid: Editorial Debate, 1991, p. 17. 
19

 Convencional, sim, mas não arbitrária: há requisitos metodológicos que toda definição deve obedecer, 
pena de não se revelar útil para o desiderato colimado. Para aprofundar o assunto: GORDILLO, Agustín. 
Tratado de derecho administrativo. Tomo 1, parte general. Belo Horizonte: Del Rey, cap. I, p. 18-23. 
20

 ATIENZA, Manuel. Introdución al Derecho. Barcelona: Editorial Barcanova, 1991, p. 8-9. 
21

 CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre Derecho y Lenguage. 4. ed., 1. reimpressão. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot, 1990, p. 99.   
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Afigura-se útil, ao presente trabalho, o conceito imortalizado pelo 

saudoso mestre Goffredo Telles Júnior, segundo o qual “norma jurídica se define: 

imperativo autorizante”22.  

Com efeito, na lição do citado autor, “toda norma jurídica tem 

estrutura hipotética”23. Na hipótese de se verificar a circunstância para a qual foi 

enunciada, então deve ser a consequência nela descrita. Esquematicamente, 

resume logo adiante: “se A é, B deve ser”.  

Cuidam, as normas jurídicas, do mundo do “dever-ser”. Assim, a 

norma jurídica não descreve o comportamento efetivamente verificado no mundo 

fenomênico, mas sim aquele que deve ser mantido, em dada circunstância. A 

norma jurídica “não descreve o que é, mas o que deve ser. Ela não é a norma do 

ser, mas do dever-ser”24. Em igual sentido, a lição de Paulo de Barros Carvalho25: 

As normas jurídicas tem a organização interna das proposições 
condicionais, em que se enlaça determinada consequência a realização 
de um fato. Dentro desse arcabouço, a hipótese refere-se a um fato de 
possível ocorrência, enquanto o consequente prescreve a relação 
jurídica que se vai instaurar, onde e quando acontecer o fato cogitado no 
suposto normativo. 
Reduzindo complexidades, podemos representar a norma jurídica da 

seguinte forma: H  C, onde a hipótese (H) alude a descrição de um fato 
e a consequência (C) prescreve os efeitos jurídicos que o acontecimento 
irá provocar, razão pela qual se fala em descritor e prescritor, sendo o 
primeiro para designar o antecedente normativo e o segundo para indicar 
seu consequente.

26
 

Antes de prosseguir, deve-se sublinhar que nenhuma norma jurídica 

ingressa no direito positivo sem que seja introduzida por outra norma, isto é, por 

                                                           
22

 TELLES JUNIOR, Goffredo. Direito Quântico. 6. ed., São Paulo: Editora Max Limonad, 1985, p. 347. A 

adoção desta premissa deve-se a marcante influência do Prof. Ricardo Marcondes Martins no desenvolver 
deste trabalho. Reputa-se aqui indispensável a leitura de seu livro Efeitos dos Vícios do Ato 
Administrativo, publicado pela Malheiros Editores, em 2008. 
23

 Id., op. cit., p. 351. 
24

 Ibid., op. cit., p. 354. 
25

 CARVALHO, Paulo de Barros. Para uma teoria da norma jurídica: Da teoria da norma a regra-matriz 
de incidência tributária.  Disponível em: < http://www.barroscarvalho.com.br/art_nac/teoria_norma.pdf>. 

Acesso em: 30.ago. 2012, 23:15:30. 
26

 Lourival Vilanova faz importante observação a respeito da estrutura das normas jurídicas: “da norma geral 
não se passa imediatamente para a relação ou situação jurídica sem interposição de um fato (fato natural ou 
conduta). Se o fato não ocorreu, a norma geral (ou individual) permanece em seu status proposicional, lógico, 
sintático, sem os correspondentes semânticos ou fáticos: o direito-norma não se realiza, não é realidade 
sociocultural”. Cf. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1989, 

p. 86-87. 
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um veículo introdutor de normas, podendo-se então distinguir a norma introduzida 

da norma introdutora. Esta se afigura como enunciação e aquela como o seu 

enunciado27. 

Diversos serão os possíveis veículos introdutores: Constituição; leis 

complementares, ordinárias ou delegadas; medidas provisórias; decretos 

legislativos; resoluções; regimentos; acórdãos; sentenças; decisões 

interlocutórias; despachos; e atos administrativos.  

Em efeito, o órgão competente expede a norma introdutora, por meio 

da qual se veiculam normas gerais e abstratas, gerais e concretas, individuais e 

abstratas ou individuais e concretas28. Destarte, a norma poderá assumir variadas 

formas, a depender da função estatal que a emane e do veículo que a introduza.  

O atributo da generalidade guarda relação com o destinatário da 

norma: são gerais as normas dirigidas a um conjunto de sujeitos indeterminados; 

são individuais, as que individualizarem o receptor normativo.  

Já as normas abstratas são universais a respeito da ação prescrita, 

contrapondo-se às normas concretas, que regulam uma ação particular.  

Por isso mesmo que, ante o direito positivo pátrio, não se afigura 

correta a corriqueira noção de associar a produção de normas jurídicas à 

atividade legislativa. A restrição só se explica sob o prisma ideológico29, ligado à 

concepção de lei tal qual encetada por Rousseu, ou seja, como único instrumento 

hábil a legitimar o contrato social30, porquanto fruto da vontade geral do povo.  

                                                           
27

 Os veículos introdutores são atos de enunciação, enquanto as normas por eles introduzidas são os 
próprios enunciados. Acolhe-se aqui, em linhas gerais, a distinção de SANTI: a enunciação seria o próprio ato 
de fala, enquanto o enunciado seria o seu produto, isto é, aquilo que se fala. Cf. SANTI, Eurico Marcos Diniz 
de. Decadência e prescrição no direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 61 et. seq. 
28

 É a famosa classificação de BOBBIO, Noberto. Teoría General Del Derecho, Madrid: Editorial Debate, 

1991, p. 141-146 – que se revela muito útil para os fins desta exposição. 
29

 BOBBIO, Noberto. Teoría General Del Derecho. Madrid: Editorial Debate, 1991, p. 144. 
30

 ROUSSEAU, Jean Jacques O Contrato Social. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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Note-se, contudo, que esse equívoco esboroa-se quando analisado 

o sistema constitucional, o qual prevê outros tipos de normas legislativas, assim 

as gerais e concretas31, as individuais e abstratas32 e as individuais e concretas33. 

Em suma: norma jurídica é um imperativo autorizante. Seu conteúdo 

varia segundo a combinação de dois atributos (generalidade e abstração). Assim, 

temos: normas gerais e abstratas, normas gerais e concretas, normas individuais 

e abstratas e normas individuais e concretas. Para que tais normas sejam postas 

no sistema é necessário expressá-las em um veículo introdutor. Este se afigura 

como enunciação, sendo o seu produto, isto é, a norma jurídica, o enunciado. 

 

1.4 A Constituição como corpo de normas jurídicas  

 

Em breve passagem no subcapítulo anterior, a Constituição foi 

elencada como um veículo introdutor de normas jurídicas. É preciso aprofundar 

esse ponto, por conveniência e utilidade para o restante da investigação. 

 

1.4.1 Conceitos de Constituição  

 

A Constituição pode ser compreendida em diversas acepções. Para 

uma primeira orientação, as palavras de G. Jellinek: 

Qualquer tipo de união que pretenda perdurar precisa de um 
ordenamento formado e executado conforme sua vontade, que tenha 
delimitado seu âmbito e regulado, nele e para ele, a situação de seus 
membros. Um ordenamento dessas características denomina-se 

                                                           
31

 Como exemplo cita-se a norma do § 2º do art. 102 da CF, a respeito dos efeitos da declaração de 
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle 
concentrado. 
32

 É o caso das normas atributivas de competência a agente, como a que impõe ao presidente e ao vice-
presidente o compromisso de cumprir a Constituição (CF, art. 78). 
33

 Deste tipo a resolução do Senado que autoriza empréstimo externo por uma entidade federativa, prevista 
no art. 52, V, da CF. 
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Constituição. Daí que todo Estado disponha necessariamente de uma 
Constituição [...] ordinariamente os povos civilizados dispõem de um 
ordenamento juridicamente reconhecido e composto de normas jurídicas. 
Segundo o que foi dito anteriormente, a Constituição contém, por regra 
geral, as normas jurídicas que caracterizam os órgãos supremos do 
Estado, estabelecem a forma de criá-los, suas relações recíprocas e 
suas áreas de influência, além da posição fundamental do indivíduo com 
respeito ao poder estatal

34
.  

Essa definição – que se pode identificar como ideal – constitui um 

bom ponto de partida por indicar, em linhas gerais, o conteúdo essencial da 

Constituição: gizar as linhas mestras da organização do Estado, de seus órgãos e 

de suas competências, bem como os limites da atuação estatal, os direitos 

fundamentais do homem e suas respectivas garantias. Todavia, como bem 

observou Konrad Hesse, só com base nestes aspectos não é possível “inferir o 

sentido e o significado de uma Constituição vigente num concreto momento 

histórico”35. Apesar de operativo, esse conceito não expressa senão uma ideia 

parcial do que, modernamente, se entende por Constituição, porque a toma como 

algo desvinculado da realidade social, isto é, dá ambiência constitucional que lhe 

dá conteúdo fático e sentido axiológico, porque mantém um diálogo constante 

com a sociedade aberta de seus intérpretes, modificando-a e sendo por ela 

igualmente modificada. Para melhor compreender a indispensabilidade desta 

perspectiva, mister sumariar algumas das concepções de Constituição.  

 

1.4.1.1 O conceito sociológico de Ferdinand Lassalle 

 

Esta abordagem dá especial ênfase aos fenômenos sociais. Em 

obra clássica intitulada “Que é uma Constituição” 36, Ferdinand Lassalle afirmou 

                                                           
34

 G. JELLINEK, Algemeine Stastslehre, 3. ed., 1921, p. 505, APUD HESSE, Konrad. Temas 
Fundamentais do Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 2. 
35

 HESSE, Konrad, op. cit., p. 3. 
36

 LASSALLE, Ferdinand. Que é uma Constituição? Tradução de Walter Stöner. Disponível em: 

<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/constituicaol.html>. Acesso em 15.jun.2012, 13:10:30. 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/constituicaol.html%3e.%20Acesso%20em%2015.jun.2012
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que, em essência, a Constituição é a soma dos fatores reais de poder em vigor 

em uma determinada sociedade. Essas relações estabelecidas entre os fatores 

reais de poder seriam, pois, a verdadeira força ativa que informa as leis e as 

instituições jurídicas de um país, formando sua Constituição real.  

Segundo este autor, a Constituição escrita não tem valor nem 

poderia perdurar a não ser que exprimisse fielmente os fatores de poder que 

imperam na realidade social. Daí a imagem construída por Ferdinand Lassalle de 

que a Constituição escrita não passa de um “pedaço de papel” (ein Stück Papier). 

Como se vê, Lassalle não confere à Constituição escrita senão uma 

normatividade relativa, pois a “Constituição formal” só seria imperativa na medida 

em que coincidisse com a “Constituição real”.  Em suas palavras:  

Onde a Constituição escrita não corresponder à real, irrompe 
inevitavelmente um conflito que é impossível evitar e no qual, mais dia 
menos dia, a Constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá 
necessariamente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças 

vitais do país. 
Oportuno transcrever trecho da análise crítica que Konrad Hesse faz 

da obra de Lassalle, na célebre palestra “A Força Normativa da Constituição”: 

Se as normas constitucionais nada mais expressam do que relações 
fáticas altamente mutáveis, não há como deixar de reconhecer que a 
ciência da Constituição jurídica constitui uma ciência jurídica na ausência 
do Direito, não lhe restando outra função senão a de constatar e 
comentar os fatos criados pela Realpolitk. Assim, o Direito Constitucional 
não estaria a serviço de uma ordem estatal justa, cumprindo-lhe tão-
somente a miserável função – indigna de qualquer ciência – de justificar 

as relações de poder dominantes
37. 

  A concepção acima sintetizada teve a virtude de ressaltar o valor 

dos fatos sociais, da realidade, para o campo de estudo do Direito Constitucional. 

Porém, sobre relegar ao segundo plano a normatividade das normas 

constitucionais, o conceito sociológico de Lassalle acabou por prestar-se a 

justificar a o poder dominante e engessar a evolução constitucional. 

                                                           
37

 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 9. 
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 1.4.1.2 O conceito político de Carl Schimitt 

 

Em sua “Teoria da Constituição” (Verfasseungslehre), Carl Schmitt 

desenvolveu um conceito político, alicerçado na Constituição enquanto conjunto 

das decisões políticas fundamentais de um povo. Em suas palavras: 

La Constitución vale por virtud de la voluntad política existencial de aquel 
que la da. [...] la esencia de la Constitución no está contenida em uma 
ley o em uma norma. En El fondo de toda normación reside uma decisión 
política del titular del poder Constituyente, es decir, del Pueblo em la 

Democracia y del Monarca en la Monarquía auténtica
38.  

Esta concepção de Constituição defluiu de duas ideias principais: a) 

ressaltar o caráter político da Constituição, valorando mais a decisão política em 

si do que a norma dela resultante; e b) traçar uma diferença entre a Constituição 

propriamente dita (conjunto de decisões políticas fundamentais) e as chamadas 

“leis constitucionais” (na linguagem de Schmitt), que não são normas 

fundamentais, conquanto estejam contidas na Constituição escrita. 

Essa teoria acabaria alcunhada como decisionismo político, por ter 

na decisão do povo (titular do poder constituinte) a sua viga mestra. Contudo, a 

vinculação pessoal de Schimitt ao regime nacional-socialista, e o fato de ter sido 

apontado como responsável pela base teórico-constitucional do sistema de 

domínio instaurado na Alemanha nazista, abalou a credibilidade de sua obra. 

. 

1.4.1.3 O conceito normativo-estrito de Hans Kelsen 

 

Em sua “Teoria pura do Direito” Hans Kelsen pretendeu colocar a 

ciência do direito como uma ciência autônoma, independente de outras áreas do 

conhecimento. Pretende-se pura, precisamente porque “se propõe garantir um 

                                                           
38

 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Tradução de Francisco Ayala. Madrid: Revista de Derecho 

Privado, 1928, p. 27. 
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conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo 

quanto não pertença ao seu objeto”39.  Este é o seu postulado metodológico 

fundamental.  

Kelsen parte então da distinção entre “ser” e “dever ser”. O primeiro 

reside no âmbito do mundo natural, explicado pelas ciências naturais com base 

no binômio verdadeiro-falso. Obedece, pois, ao princípio da causalidade, isto é, 

causa e efeito. Já o segundo, diz respeito às normas jurídicas, inseridas no 

âmbito das ciências sociais, não sendo falsas ou verdadeiras, mas válidas ou 

inválidas. Obedece, por sua vez, ao princípio da imputação: se A é, B deve ser.  

Aparta, em seguida, o direito da moral, da justiça e de outras 

ciências sociais, concebendo-o “como a ordem normativa, como um sistema de 

normas que regulam a conduta de homens”40. Nesta ordem, o fundamento de 

validade de uma ordem apenas pode ser a validade de outra norma; 

figurativamente, a norma que confere fundamento de validade a outra é em face 

desta superior, por confronto com a norma que é, em relação a ela, inferior41. 

Kelsen traça, então, a metáfora da pirâmide: nessa ordem normativa as normas 

jurídicas encontram-se estruturalmente escalonadas em vários níveis: as normas 

inferiores só teriam valor se estiverem de acordo com as normas superiores ou se 

forem expressamente reconhecidas por elas como válidas, assim, 

sucessivamente até chegar a uma primeira norma, que se pressupõe como a 

última e a mais elevada42; essa norma, pressuposta como a mais elevada, é 

designada como norma fundamental (Grundnorm)43. Diz Kelsen: “todas as normas 

                                                           
39

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4. ed. Tradução de João Lopes Machado. Coimbra: Armênio-

Amado, 1976, p. 17. 
40

 Op. cit., p. 267. 
41

 Op. loc. cit. 
42

 Op. cit., p. 269. 
43

 Op. loc. cit. 
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cuja validade pode ser reconduzida a uma mesma norma fundamental formam um 

sistema de normas, uma ordem normativa”44.  

Em um sistema tal como traçado por Kelsen, a Constituição é 

tomada em dois sentidos: um lógico-positivo, em que quer dizer norma 

fundamental hipotética, cuja função é a de servir de fundamento lógico-

transcendental (por isso, pressuposta) da validade da Constituição jurídico-

positiva (que se refere a um determinado ordenamento), a qual funciona como a 

norma do mais alto escalão, ou seja, a norma proeminente que vincula 

objetivamente as demais normas jurídicas de conformidade com ela editadas45. É 

a Constituição a norma fundamental da ordem jurídica. Em suas palavras: 

A Constituição representa o escalão de Direito positivo mais elevado. A 
Constituição é aqui entendida num sentido material, quer dizer: com esta 
palavra significa-se a norma positiva ou as normas positivas através das 
quais é regulada a produção das normas jurídicas gerais. Esta 
Constituição pode ser produzida por via consuetudinária ou através de 
um acto de um ou vários indivíduos a tal fim dirigido, isto é, através de 
um acto legislativo. Como, neste segundo caso, ela é sempre 
condensada num documento, fala-se em Constituição ‘escrita’, para 
distinguir da não escrita, criada por via consuetudinária. [..] Da 
Constituição em sentido material deve distinguir-se a Constituição em 
sentido formal, isto é, um documento designado como “Constituição” que 
– como Constituição escrita – não só contém normas que se referem a 
outros assuntos politicamente importantes e, além disso, preceitos por 
força dos quais as normas contidas neste documento, a lei 
constitucional, não podem ser revogadas ou alteradas pela mesma forma 
que as leis simples, mas somente através de processo especial 
submetido a requisitos mais severos. Estas determinações representam 
a forma da Constituição que, como forma, pode assumir qualquer 
conteúdo e que, em primeira linha, serve para a estabilização das 
normas que aqui são designadas como Constituição material e que são o 

fundamento do Direito positivo de qualquer ordem jurídica estadual
46.  

Com teoria kelseniana consolidou-se a compreensão da 

Constituição a partir da posição central e altaneira que ocupa dentro da 

hierarquização do ordenamento jurídico, reconhecendo-se supremacia às suas 

normas.  
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 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 4. ed. Tradução de João Lopes Machado. Coimbra: Armênio-

Amado, 1976, p. 269. 
45

 Op. cit., p. 309-312. 
46

 Op. cit., p. 310-311. 
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Mas, é necessário frisar, o plano de validade das normas jurídicas 

limitava-se, então, tão só ao aspecto formal, sendo irrelevante o conteúdo da 

norma legal se formalmente adequado o seu processo de formação.  Formulava-

se, pois, no prisma da epistemologia da Ciência Jurídica, uma Teoria “pura” do 

Direito, a qual buscava fundamentação apenas no Direito, e não em valores 

metajurídicos da moral, do direito natural ou em outras ciências sociais. 

É despiciendo dizer que o positivismo, do qual Kelsen é o maior 

representante, trouxe inegável contribuição para a compreensão do Direito 

enquanto ciência.  

Não obstante, é paradoxal, pois, que sob seus auspícios a 

humanidade tenha conhecido grande ocaso: a redução do jurídico ao legal foi 

crescendo até culminar no legalismo que fundamentaria as maiores atrocidades 

cometidas pelo regime nazista contra o povo judeu.  

Sobre o tema, expõe Maria Helena Diniz47: 

O racionalismo dogmático, ou melhor, a teoria kelseniana, expressão 
máxima do estrito positivismo jurídico, é uma repercussão ideológica de 
sua época, é uma conseqüência da decadência do mundo capitalista-
liberal, marcada pela Primeira Guerra Mundial. Para a ciência jurídica, 
segundo essa doutrina, não importa o conteúdo do direito. [...] Deveria 
constituir-se numa teoria do direito que tivesse condições conceituais 
para admitir a existência, ao lado do direito democrático-liberal, de um 
direito soviético, fascista, nazista. Daí sua vocação adiáfora da mais 
absoluta neutralidade em face do conteúdo político, ético, religioso, das 
normas jurídicas. 

A partir de meados do século XX a teoria de Kelsen, que então já 

havia recebido invulgar adesão do mundo jurídico, passou a ser severamente 

criticada por arautos do chamado “pós-positivismo” (ou “neoconstitucionalismo”).  

Esta investigação considera útil e oportuno conhecer essa nova 

perspectiva e o seu conceito de Constituição, porque seus pressupostos hão de 

influenciar sobremaneira a compreensão moderna do poder de polícia. 

                                                           
47

 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, 

p. 116-117. 
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1.4.1.4 Constituição sob a ótica pós-positivista 

 

Fenômeno recente, o pós-positivismo ou neoconstitucionalismo, na 

acepção que se pretende esboçar, representa um conjunto de transformações no 

Estado e no direito constitucional que, no plano histórico, teve início na Europa 

ocidental após a Segunda Grande Guerra, onde encontrou terreno fecundo para o 

seu desenvolvimento48. Observa com acerto Daniel Sarmento que a constatação 

de que o direito positivo pode assumir contornos horripilantes para legalizar a 

barbárie, fez surgir a necessidade de revisão de alguns postulados consagrados 

no modelo kelseniano49. 

A queda de regimes autoritários, como o fascista e o nazista50, 

permitiu a ascensão de ideais democráticos, que viriam a ser consagrados, 

respectivamente, pela Constituição da Itália, de 1947, e pela Lei Fundamental de 

Bonn, de 1949. Criou-se ali uma organização política que conjugava democracia, 

Estado e direito, fundando assim nova ordem: o Estado democrático de direito. 

As profundas implicações que advieram desse novo modelo, porém, 

ainda estão a se revelar no momento atual. Tanto assim que a expressão “Estado 

Constitucional”, em substituição ao anterior modelo de “Estado de Direito”, ainda 

não despertou a merecida acolhida dos cultores do Direito51.  

                                                           
48

 Adota-se aqui, em linhas gerais, a proposta apresentada por BARROSO, Luís Roberto. 
Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil). 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 240: 1-42, Abr./Jun. 2005. 
49
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O que se buscava afastar era uma acepção extremada do 

positivismo, que equiparava Direito à lei, mas sem prescindir da cientificidade que 

o Direito conheceu sob o seu manto. Por isso, embora grassasse a ideia de que o 

direito deveria incorporar valores de justiça, o jusnaturalismo, superado pelo 

positivismo, não oferecia a base teórica adequada para tanto.   

Surgia assim, da confluência destas duas correntes de pensamento, 

uma terceira via: o pós-positivismo. Neste sentido, Albert Calsamiglia: 

En un cierto sentido la teoría jurídica actual se pude denominar 
postpositivista precisamente porque muchas de las enseñanzas del 
positivismo han sido aceptadas y hoy todos en un cierto sentido somos 
positivistas. [...] Denominaré postpositivistas a las teorías 
contemporáneas que ponen el acento en los problemas de la 
indeterminación del derecho y las relaciones entre el derecho, la moral y 

la política
 52. 

Não se trata de mais um arquétipo puro, senão de um modelo 

híbrido: em que o texto da lei é o ponto de partida, mas não necessariamente o 

ponto de chegada do processo de interpretação/criação da norma; em que se 

opere uma reaproximação entre o Direito e a moral, sem que se recorra a 

categorias metajurídicas, mas sim a partir de categorias jurídico-positivas (os 

princípios jurídicos); em que os direitos fundamentais assumem papel central, são 

incorporados no debate social e ganham grande densificação normativa a partir, 

sobretudo, do desenvolvimento da jurisdição constitucional; em que os 

tradicionais modelos interpretativos já não correspondem à necessidade do 

aplicador do direito, ensejando a evolução de novas técnicas e estruturas 

interpretativas e argumentativas53. A um modelo como tal corresponde um 

peculiar tipo de Constituição: o modelo axiológico de Constituição como norma. 
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Estas ideias, difusas e abrangentes, foram pioneiramente discutidas 

por obras marcantes, como A Theory of Justice, de John Rawls (1971), Taking 

rights seriously, de Ronald Dworkin (1977), e Theorie der Grundrechte, de Robert 

Alexy (1985). Aliás, estes últimos fundamentais para a moderna distinção entre 

regras e princípios. 

Sob o ponto de vista teórico, por influência do pós-positivismo, a 

aplicação do direito constitucional passaria por processo de reformulação, com a 

consolidação da força normativa da constituição, com a expansão da jurisdição 

constitucional e com a formulação de uma nova dogmática de interpretação. 

A força normativa da constituição54 (Die Normative Kraft Der 

Verfassung) que o Professor Konrad Hesse desenvolve como base de sua aula 

inaugural na Universidade de Freiburg-RFA, em 1959, consubstancia um apelo 

aos aplicadores do direito, para que, na solução dos problemas jurídico-

constitucionais, adotem os pontos de vista que prestigiem uma eficácia ótima da 

lei fundamental55. 

Quanto à expansão da jurisdição constitucional, somente a partir da 

década de 40 do século passado é que, inspirado pela experiência americana, a 

supremacia do Poder Legislativo que vigorava na Europa cedeu passo ao modelo 

de supremacia da Constituição: fórmula que permitiu a proteção de direitos 

fundamentais em sede de controle de constitucionalidade, exercido pelo Judiciário 

através de tribunais constitucionais. Ressalte-se, como precursor, a criação do 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (em 1951), cuja jurisprudência 

contribuiu decisivamente para a formação e ascensão deste novo direito 
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constitucional, notadamente pelo desenvolvimento dos princípios 

constitucionais56. Em livro específico sobre esse tema, leciona Luís Afonso Heck: 

A atividade do Tribunal Constitucional Federal demonstrou que a 
jurisdição constitucional não se exaure na guarda (protetora) da 
Constituição, que sinala o coroamento do Estado de Direito, mas 
também contribui para o desenvolvimento dos princípios constitucionais, 
a saber: o Princípio do Estado de Direito, o Princípio do Estado Social, o 
Princípio Democrático e o Princípio Federativo. 
Esse segundo aspecto da atuação do Tribunal Constitucional Federal 
tem dois pressupostos: um, diz respeito à concepção da Constituição e, 
o outro, à natureza dos princípios constitucionais. O primeiro 
pressuposto configura a Constituição na perspectiva da unidade de uma 
ordem de valores, mais ou menos fechada (em contraposição a um 
complexo fragmentário de meras regras técnicas de jogo relativas à 
convivência), e na perspectiva de um consenso-limite, no qual devem ser 
possibilitadas múltiplas discussões políticas e concretizações jurídicas 
(em oposição a uma Constituição em suma normativa, mas base 
politicamente instrumentalizável para um determinado programa de ação 
político-social). Quanto ao segundo pressuposto, uma elucidação 
adjetiva, trata-se de princípios jurídico-normativos, escritos e integrados 

à Constituição
 57. 

Nesta ordem de ideias, o papel de uma nova dogmática de 

interpretação constitucional liga-se ao desenvolvimento de algumas fórmulas de 

realização da vontade da Constituição. Cuida-se de uma exigência do 

constitucionalismo contemporâneo, consequência da valorização de elementos 

sociais, políticos, econômicos e filosóficos da sociedade em um dado momento 

(pluralismo), que o texto constitucional incorpora e visa realizar. Para Canotilho,  

qualquer constituição só é juridicamente eficaz (pretensão de eficácia) 
através de sua realização. Esta realização é uma tarefa de todos os 
órgãos constitucionais que, na actividade legiferante, administrativa e 

judicial, aplicam as normas da constituição
58. 
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Ainda segundo o citado constitucionalista, dois são os objetivos 

impostos aos aplicadores das normas constitucionais, incumbidos de aplicar e 

concretizar a constituição59 (a) encontrar um resultado constitucionalmente justo 

através da adoção de método racional e controlável e (b) fundamentar este 

resultado também de forma racional e controlável. Vários foram os métodos 

propostos na perspectiva pós-positivista desde a última metade do século 

passado. Dentre eles, destacam-se: o tópico-problemático e o concretista:  

A Tópica, método milenar revisitado por Theodor Viehweg em sua 

obra-prima, Topik und Jurisprudenz (Tópica e Jursiprudência), de 1953, é um 

modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a eles. Segundo o 

autor, noções chaves como “interesse público” e “autonomia da vontade” guardam 

um sentido vago que é determinado em função de problemas como a relação 

entre sociedade e indivíduo ou a proteção do indivíduo e face do Estado.  Note-se 

a contribuição de Viehweg: a necessidade de explorar, no raciocínio jurídico, os 

aspectos que permanecem ocultos, se examinados de uma perspectiva 

exclusivamente lógica. Malgrado tal virtude, levada a última consequência, 

chegar-se-ia mesmo a reduzir o próprio texto normativo a mero topoi, gerando 

terrível insegurança jurídica60. 

Concebido pioneiramente por juristas alemães, tais como Konrad 

Hesse, Friedrich Müller61 e Peter Häberle62, o método concretista, por sua vez, 

possui três elementos essenciais: a compreensão prévia do intérprete na tarefa 

de desvendar o sentido do texto e construir a norma constitucional; os dados 
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fáticos do problema a solucionar; e a inter-relação entre texto e contexto. A 

interpretação, aqui, é problematicamente orientada para construção da norma à 

luz da realidade fática. Nas palavras de Konrad Hesse:  

Se o Direito e, sobretudo a Constituição, têm a sua eficácia condicionada 
pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a 
interpretação faça desta tabula rasa. Ela há de contemplar essas 
condicionantes, correlacionando-as com as proposições normativas da 
Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue 
concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição 
normativa dentro das condições reais dominantes numa determina da 

situação
63. 

Busca-se assim formular uma concepção estrutural da constituição, 

que a considera como norma jurídica, sim, mas também em sua conexão com a 

realidade social, que lhe dá suporte fático e conteúdo axiológico64.  

Sem dúvida, a aproximação e explicitação entre objeto e método, 

realidade e norma, para esclarecimento recíproco, aponta para um progresso da 

hermenêutica jurídica, notadamente da nova interpretação constitucional. Nela o 

aplicador do direito não mais busca identificar a solução pré-ordenada pelo 

ordenamento, senão constrói a norma (legal, administrativa, ou judicial), como 

coparticipe do processo de realização da Constituição.  

Neste processo, muda radicalmente o papel das normas jurídicas 

em geral, e das normas constitucionais em particular, as quais sofrem um 

redimensionamento: as normas não são mais percebidas e identificadas como 

regras (enunciados descritivos de condutas, cuja aplicação faz-se mediante 

subsunção), mas entendidas como gênero do qual também os princípios jurídicos 

constitui espécie.  

A constatação de que algumas categorias não estavam ajustadas às 

necessidades do aplicador do direito, levaria ao desenvolvimento de todo um 
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manancial teórico voltado ao desenvolvimento do conceito de cláusulas gerais, 

princípios jurídicos, colisão entre normas e ponderação de bens. Tais categorias – 

objeto dos mais profundos e intensos debates jurídicos verificados desde a 

metade do século passado – não representam, de modo algum, desprezo aos 

cânones gerais de interpretação, nem sepultam os tradicionais métodos de 

hermenêutica jurídica65, senão que os complementam, quando aqueles já não se 

demonstrarem eficazes para solução de alguns casos, sobretudo de casos difíceis 

(hard cases), isto é, para os quais o direito admite mais de uma solução como 

razoável (situações envolvem a chamada zona de penumbra). 

Em resumo: identifica-se, no presente trabalho, o fenômeno do pós-

positivismo (ou neoconstitucionalismo) como um conjunto de transformações 

verificadas na intimidade do Estado e do direito constitucional, que correspondem, 

historicamente, (a) à formação do Estado democrático de direito; é marcada no 

plano filosófico, (b) pela superação do legalismo através do pós-positivismo, no 

qual a proteção dos direitos fundamentais assume importância fulcral e o Direito 

reaproxima-se de valores de justiça, ética e moral; e que, sob o ponto de vista 

teórico, (c) é identificada como um processo de reformulação de paradigmas, pelo 

reconhecimento da força normativa da constituição e da normatividade dos 

princípios jurídicos por ela adotados, pela criação e expansão da jurisdição 

constitucional, e pela elaboração de dogmática de interpretação própria para o 

direito constitucional. 

Haverá, por certo, quem diga que os elementos acima relacionados 

não constituem novidade alguma; que a etiqueta que os identifica (atribuída a um 

espírito novidadeiro) seria, a rigor, dispensável. Com todo respeito a quem assim 
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pensa, cumpre advertir, como fez Miguel Carbonell66, que a novidade não está em 

tomar cada elemento separadamente, mas sim em seu conjunto, isto é, segundo 

as semelhantes coordenadas de tempo e espaço que compartilham.  

A combinação dos mencionados elementos é que, sob a ótica pós-

positivista, verdadeiramente caracteriza a Constituição de um Estado democrático 

de direito, ora em franca expansão e em pleno funcionamento. 

 

1.4.2 Constituição como ordem jurídica fundamental 

 

As características estruturais e os princípios basilares seguidos por 

cada Estado dependem, fundamentalmente, da maneira como a Constituição lhe 

haja organizado e constituído.  

Constituições há que emanam do povo soberano, pois este é o 

titular de um poder constituinte, distinto, anterior e superior aos poderes 

constituídos, o qual é exercido por representantes especiais investidos de 

mandato, reunidos em Convenção ou Assembleia. Nesta hipótese, há uma 

aproximação entre povo e Estado, porque tal Constituição exprime a vontade 

legítima do titular de todo o poder estatal. Nesse sistema, ressalta Gordillo que: 

a Constituição é imposta pelo povo ao Estado. O Estado nasce da 
Constituição com os caracteres e atribuições que esta lhe fixa; o Estado 
está, pois, dentro da Constituição e esta não é um produto dele, mas ele 
é produto dela. Este é um sentido jurídico formal, um dos principais 
elementos que tipificam um Estado de Direito: a submissão de toda 

organização estatal a um regime jurídico preestabelecido
67. 

Constituições há, porém, que emanam diretamente do Estado, pois 

este mesmo, por seus órgãos regulares, exerce em nome próprio poder 

constituinte. Neste caso, o Estado, arrogando-se detentor da soberania popular, 
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exerce um poder ilimitado não sujeito a norma imperativa alguma, inclusive no 

que tange ao seu próprio povo. Mais uma vez invoque-se Gordillo: 

Aqui o povo não impõe uma Constituição ao Estado, mas o Estado se 
dá a si mesmo uma Constituição, de acordo com sua própria vontade e 
em representação e exercício direto da soberania do povo. O Estado não 
nasce aqui de uma Constituição mas a Constituição nasce do Estado 
com conteúdo e alcances que ele decida:não é o Estado que está 
contido na Constituição, mas a Constituição é que está contida no 

Estado
68. 

Destes dois sistemas extraem-se consequências bastante distintas. 

Na última hipótese, em que o Estado se dá a si mesmo uma Constituição, esta 

não é considerada um sistema de normas jurídicas obrigatórias e imperativas 

para ele, de modo que pode afastar-se delas sem cometer ato antijurídico. Como 

é fácil perceber, trata-se de um sistema autoritário, em que não se reconhecem 

aos indivíduos direitos subjetivos frente ao Estado. De outro lado, em um sistema 

plasmado no primeiro caso, em que a fonte de todo poder é o povo soberano que 

se dá uma Constituição e a impõe ao Estado, submete-se toda a organização 

estatal à ordem jurídica constitucional, qualquer que seja o órgão atuante. 

“O problema do titular do poder constituinte”, anota Canotilho, “só 

pode ter hoje uma resposta democrática”69: só o povo, assim entendido como 

comunidade aberta de sujeitos constituintes que entre si pactuam e consentem o 

modo de governo do Estado a ser criado, tem o poder de disposição e 

conformação da ordem social70.  

Um Estado que tenha essa qualidade – que seja criado por uma 

Constituição emanada de um povo soberano, que legitima o exercício de poder 

por parte do Estado ao mesmo tempo em que reserva para si o monopólio desse 

poder, pode ser chamado de Estado constitucional democrático.   
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Neste modelo de Estado o princípio da soberania popular assume 

nova feição. “Só o princípio da soberania popular”, ensina Canotilho, “assegura e 

garante o direito à igual participação na formação democrática da vontade 

popular”. Esse é o postulado basilar sobre as quais se erigem os Estados 

constitucionais modernos. Neles, para além da submissão do Estado e dos 

particulares à lei, exige-se a submissão daqueles à Constituição. Neste sentido, o 

Agustin Gordillo chega mesmo a falar de soberania do povo na Constituição: 

O que se entendeu ser a máxima aspiração do passado, a submissão 
dos particulares à lei, ainda que de modo algum se deva nem possa 
abandonar, fica de todos os modos relegado como uma etapa a mais na 
evolução. Já não basta que a Administração esteja submetida à lei, mas 
é também necessário que a lei esteja submetida à Constituição, que haja 
uma ordem superior ao próprio legislador, superando assim o dogma da 
soberania popular, representada no Parlamento e passando à 

representação da soberania do povo na Constituição
71. 

Para lograr êxito, uma Constituição deste tipo, que pretenda criar um 

Estado constitucional democrático, deve exercer três funções primordiais: 

integração, organização e direção jurídica; elas se prestam, sobretudo, às tarefas 

fundamentais de formação e criação da unidade política e à criação e 

manutenção do ordenamento jurídico72. 

Como visto, o Estado, unidade política de ação, é criado pela 

Constituição. Sendo assim, a Constituição exerce função integradora no sentido 

de que sintetiza as decisões fundamentais de uma comunidade política, 

conferindo-lhe unidade.  

Segundo Konrad Hesse, essa unidade  

tem de cultivar-se e assegurar-se no processo político da moderna 
sociedade pluralista; na justaposição e na contenda de numerosos 
grupos, nos quais a compensação entre as diferentes opiniões, 
interesses e aspirações, como a resolução e regulação de conflitos, 
convertem-se, por igual, em tarefa arquetípica e condição de existência 
do Estado. Onde, partindo da pluralidade de vontades, já não é possível 
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formar uma vontade conjunta vinculante, e onde já não se consiga 
estabelecer e realizar, pela via do entendimento ou das decisões 
majoritárias, os objetivos políticos, sucumbe o Estado como unidade 
política de ação

73
. 

Mas a existência e a conservação dessa unidade ficam 

condicionadas ao êxito do processo de integração estatal, o qual depende, no 

limiar, do grau de adesão que encontre o Estado74. Tanto maior será a adesão 

das pessoas em relação ao Estado, quanto maior for a disposição do Estado em 

assegurar o bem comum de tais pessoas e “essa tarefa fundamental”, leciona 

Konrad Hesse, “cumpre a Constituição mediante seus direitos fundamentais” 75. 

Os direitos fundamentais passam, pois, a funcionar como um 

sistema de calibragem do sistema; sobremaneira influem na própria organização 

do Estado. Com efeito, para desempenhar a finalidade precípua de proporcionar 

bem comum ao corpo social, o corpo político necessita de uma arquitetura 

normativa. Da necessidade de estruturação articulada do corpo social e do corpo 

político, nasce a Constituição, como corpo jurídico proeminente que conforma o 

Estado76. Não se trata apenas de constituir órgãos para desempenho da atuação 

estatal, mas especialmente de lhes delimitar as competências instrumentalmente 

necessárias à realização objetiva da tarefa incumbida. Nas palavras de K. Hesse: 

A Constituição funda competências, criando, dessa maneira, poder 
estatal conforme o Direito com o alcance do respectivo mandato. É ela 
que ordena as atribuições dos distintos órgãos estatais entre si, 
buscando conseguir, assim, que estes se complementem objetivamente, 
que garanta a cooperação, a responsabilidade, o controle, a limitação do 
poder e, finalmente, que se impeça qualquer abuso de competências

77
. 

E a ordem jurídica fundada pela Constituição não se aplica só ao 

Estado, senão também é indispensável à convivência em comunidade dentro do 

território deste mesmo Estado.   
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É que, como visto, a Constituição ocupa posição altaneira na 

hierarquização do ordenamento jurídico, reconhecendo-se supremacia às suas 

normas; e, conforme examinado na seção anterior, hodiernamente, com esteio no 

modelo pós-positivista, passou-se a reconhecer que as normas constitucionais 

possuem um efeito expansivo, cujos cânones, de conteúdo marcadamente 

material e axiológico, irradiam por todo o sistema normativo. “A função diretriz da 

Constituição”, com acerto diz Hesse, “consiste em assumir esses cânones e – 

sobretudo, nos direitos fundamentais – dotá-los de força vinculante para todo o 

ordenamento jurídico”78.  

Uma Constituição que logra êxito em sintetizar as decisões políticas 

fundamentais de um Estado (função integradora); que estabelece a arquitetura 

normativa do ente por ela criado, fundando competências e impondo-lhe limites 

de atuação (função organizativa); e que, ademais, assume a defesa dos direitos 

fundamentais, enquanto pautas cujo conteúdo há de ser respeitado assim pelo 

Estado nas relações com os particulares, como pelos particulares nas relações 

travadas entre si (função diretriz); cuida-se, ineludivelmente, de uma Constituição 

que funciona como ordem jurídica fundamental da sociedade, porque dá 

fundamento formal e substancial à unidade política e conforma todo o 

ordenamento jurídico. 

 

1.4.3 Estrutura adotada pela Constituição de 1988  

 

Para compreender a estrutura adotada pela Constituição da 

República Federativa do Brasil, há de se lembrar, primeiramente, que ela emana 
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do povo. Veio a lume, pois, como fruto do intenso trabalho de representantes 

eleitos pelo povo, que reunidos em Assembleia de ambiente marcadamente 

pluralista, lograram êxito em obter consenso quanto às decisões políticas 

fundamentais necessárias para dar unidade a este novo Estado em criação.  

Em 5 de outubro de 1988 foi enfim promulgada esta Constituição, 

como ponto culminante do processo de redemocratização do país, após mais de 

duas décadas sob o comando de uma ditadura militar. Nascia, ali, como seu 

produto, contido dentro da moldura estabelecida pelo povo soberano, um novo 

Estado, com organização e atribuições fixadas por este mesmo povo, tendo em 

vista à promoção das finalidades por ele perseguidas.  

Mas, como lembra Alberdi, citado por Gordillo, a Constituição se 

supõe feita pelo povo e emanada do povo soberano, não para refrear-se a si 

mesmo, nem para pôr limite ao seu próprio poder soberano, mas para refrear e 

limitar aos seus delegatários que são os poderes constituídos79. É com base 

nesta Constituição que os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário hão de 

haurir suas competências e encontrar o limite de suas atuações. 

Com efeito, já de saída, em seu preâmbulo, a Constituição assenta 

categoricamente que institui um “Estado Democrático”, ou seja, um Estado com 

qualidades80 em cujo território o exercício de poder é legitimado pelo povo 

soberano. A ideia é reforçada e aperfeiçoada logo em seguida, em seu artigo 

inaugural, ao definir que a “República Federativa do Brasil” constitui-se em 

“Estado Democrático de Direito” em que “todo o poder emana do povo”.  

Democracia e Direito são conceitos que se conjugam e se 

interpenetram para formar um Estado que, visando a se tornar uma real unidade 
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política, busca adesão na pluralidade do povo, comprometendo-se a respeitar e, 

mais do que isso, a expandir o exercício dos direitos fundamentais, erigindo-os a 

categoria superior, cânone maior da ordem jurídica fundamental da sociedade. 

E a Constituição da República Federativa do Brasil é, neste 

particular, bastante progressiva: o nosso texto constitucional incorporou valores e 

objetivos caros à sociedade, e os visa realizar estabelecendo um programa de 

governo que não funciona como uma mera recomendação, um cipoal de 

proposições destituídas de eficácia, mas sim uma autêntica e efetiva ordem 

jurídica imperativa tanto para o Estado como para o povo que a instituiu. 

Exemplificativamente, já em seu artigo primeiro eleva a dignidade da 

pessoa humana como fundamento do Estado. Pouco depois, no artigo terceiro, 

estabelece como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem 

de todos, sem discriminações de qualquer tipo. São atribuições que exigem do 

Estado uma postura positiva, no sentido de que este deve atuar como agente 

transformador da realidade social. A par destas atribuições, no título II, a 

Constituição reconhece em prol dos indivíduos verdadeiros direitos subjetivos 

públicos frente ao Estado; e, para reforçar ainda mais o intento de limitar o poder 

estatal, o § 2º do art. 5º da Constituição prevê ainda uma cláusula de abertura, ao 

dispor que os direitos e garantias expressos no texto constitucional não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados 

internacionais em que o Brasil fizer parte.  

A tensão entre as prerrogativas do Estado e os direitos fundamentais 

dos indivíduos, ou mesmo entre os direitos fundamentais que estão a colidir em 
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uma dada situação concreta, hão de harmonizar-se, pois, dentre dos lindes da 

ordem jurídica constitucional.  

Todos os poderes constituídos assumem esta tarefa a seu modo, 

mas o Poder Judiciário, e mais especialmente o Supremo Tribunal Federal, acaba 

por destacar-se, já que é o intérprete último do significado das normas 

constitucionais e, assim, também da validade das normas legislativas e dos atos 

administrativos que às concretizam. Sua função precípua deve ser, pois, 

assegurar a estabilidade do ordenamento jurídico, densificando o significado das 

normas constitucionais, sobretudo as de textura aberta ou principiológica, 

traçando assim balizas para que os órgãos estatais possam melhor realizar o 

programa que a Constituição impõe e, deste modo, assegurar a concretização 

dos direitos fundamentais nela assegurados.  

Em uma sociedade pluralista, que encontra na Constituição proteção 

para direitos fundamentais que não raro colocam-se em colisão, potencial ou real, 

com deveres do Estado, a jurisdição constitucional passa a ocupar o centro do 

debate constitucional, visto que ela é fundamental para o equilíbrio e harmonia 

das relações entre Estado e indivíduo. Neste contexto, reserva-se ao Supremo 

Tribunal Federal papel destacado entre os atores constitucionais.  

Tudo isto está mostrar que a Constituição de 1988 é uma ordem 

jurídica fundamental, compreendida segundo a compreensão pós-positivista: o 

Brasil adotou o modelo axiológico de constituição como norma.  
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2. Noções de direitos fundamentais 

 

Ao criar o Estado, a Constituição de 1988 incumbiu-lhe de certas 

faculdades frente aos indivíduos: injunção necessária para a ordem sem a qual 

seria inconcebível a vida em coletividade. Ao mesmo tempo, reconheceu aos 

indivíduos um feixe de direitos frente ao Estado: injunção igualmente necessária 

para limitar e refrear o exercício do poder estatal. “Estado e indivíduo, ordem e 

liberdade: a tensão encerrada nessas ideias sintéticas é insolúvel”, disse certo 

autor81; quiçá não seja insolúvel o conflito permanente entre ordem e liberdade, 

mas a obtenção de um equilíbrio dinâmico entre ambos há de ser, seguramente, 

uma das tarefas mais difíceis confiadas ao direito público no geral, e aos direitos 

constitucional e administrativo em particular. 

E é precisamente sobre a esfera de liberdade dos indivíduos que, 

com especial vigor, atua o poder de polícia. O tema será retomado adiante, em 

capítulo próprio, mas desde já há de ficar assentado que, historicamente, 

invocando um poder de polícia que variou de extensão e intensidade através dos 

tempos, o Estado tem interferido autoritariamente no agir dos indivíduos, para 

controla-los e dirigi-los. As injunções estatais sobre a vida privada podem ou não 

ser justificadas, encontrando, ou não, amparo na ordem jurídica. Todavia, 

qualquer interferência na esfera de liberdade dos indivíduos, seja por ato 

legislativo, seja por ato administrativo, diz respeito, também, à problemática dos 

diretos fundamentais. E para se compreender o papel dos direitos fundamentais 

nos quadrantes do constitucionalismo contemporâneo, é preciso, antes, e 

necessariamente, ter-se em conta a evolução histórica do conceito.  
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2.1 Precisões terminológicas 

 

Com o intuito de clarificar, o quanto mais possível, o campo 

semântico do objeto de que se vai tratar, o presente estudo toma por distintas as 

seguintes expressões: “direitos humanos” e “direitos fundamentais”. 

Direitos humanos, segundo balizada doutrina82, são aqueles direitos 

inatos que aspiram ter validade universal e consagram posições jurídicas ao ser 

humano enquanto tal, independentemente de vinculação a uma ordem 

constitucional, cujo reconhecido dá-se no plano internacional, através de 

declarações, convenções, e outros documentos, os quais ostentam inequívoco 

caráter supranacional. Direitos fundamentais, por sua vez, são os direitos 

humanos que encontram abrigo no direito positivo de determinado Estado. 

Destarte, no caso brasileiro, os direitos fundamentais não se 

esgotam no rol do art. 5º da Constituição, porque se reconhece positividade a 

outros direitos fundamentais esparsos no próprio texto constitucional ou em 

tratados internacionais em que o Brasil seja parte (art. 5º, § 2º). 

 

2.2 Constitucionalismo e direitos fundamentais na história 

 

O constitucionalismo contemporâneo não seria o mesmo sem os 

direitos fundamentais. As normas que sancionam o estatuto de direitos 

fundamentais apresentam estreito nexo de interdependência, genético e 

funcional, com a ideia de Estado de Direito83. A esse respeito, leciona Perez Luño: 
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Estado de Derecho exige e implica para serlo garantizar los derechos 
fundamentales, mientras que estós exigen e implican para su realización 
al estado de Derecho. De outro lado, el tipo de Estado de Derecho 
(liberal o social) proclamado en los textos constitucionales depende del 
alcance y significado que em ellos se asigne a los derechos 
fundamentales, que, a su vez, ven condicionado su contenido por el tipo 
de Estado de Derecho en que se formulan

84
. 

Dado que estão intrinsecamente ligados, parece oportuno e útil 

traçar um paralelo entre o constitucionalismo e os direitos fundamentais. 

O termo droits fondamentaux é registrado, primeiramente, em 

França, como marco do movimento liberal-bruguês que culminou na queda do 

Ancien Régime pelo Levante Popular de 1789. A esse respeito, narra Castilho85: 

Tomada a Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte francesa passou 
a elaborar a Constituição. Em paralelo, uma comissão de deputados 
decidiu escrever um preâmbulo para a Carta francesa, com uma síntese 
dos ideais da revolução... A declaração foi aprovada em sessão da 
Assembleia Constituinte de 26 de agosto de 1789. 

Tratava-se da proclamação de um catálogo de direitos que, embora 

não representasse propriamente uma novidade, face à anterior Declaração de 

Direitos da Virgínia de 12 de junho de 1776, que se inscreveu no contexto da luta 

pela Independência dos Estados Unidos da América do Norte, tinha espírito 

notadamente mais universalista do que aquela, o que pode se denotar por seu 

título: Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão86. Com efeito, foi 

concebida como uma enunciação de direitos de nítida fundamentação 

jusnaturalista: ao homem, pela simples razão de o sê-lo, restaram reconhecidos 

direitos e liberdades inalienáveis, que o Estado deve respeitar, que não pode 

desconhecer, porque são superiores e preexistentes a ele. Em 1791, essa 
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Declaração seria positivada, na forma de preâmbulo da primeira carta 

constitucional escrita no continente europeu.  

Surgia assim, na efervescência daquelas transformações, a 

tendência, doutrinária e institucional, chamada constitucionalismo87. Seu 

nascimento correspondeu à ascensão de um novo modelo de Estado, o Estado 

de Direito88, o qual afetará irreversivelmente a relação entre Estado e indivíduo, 

conforme anotou Manoel Gonçalves: 

este novo modelo de Estado, em sua forma típica original, caracteriza-
se, primeiro, pelo reconhecimento de que o Poder é limitado por um 
Direito superior, que está fora de seu alcance mudar. Tal Direito, natural 
porque inerente à natureza do homem, constitui a fronteira que sua 
atuação legítima não pode ultrapassar. Visto do ângulo dos sujeitos 
(passivos) do Poder, esse Direito é um feixe de liberdades que 
preexistem à sua declaração solene, e recobrem o campo da autonomia 
da conduta individual, Autonomia que é a regra, a qual apenas sofre as 
restrições estritamente necessárias ao convívio social

89
. 

A ideia basilar de tal modelo era a de assegurar o respeito aos 

direitos fundamentais dos indivíduos nas relações com o próprio Estado. A 

Constituição, imbuída deste ideário, era tida como um instrumento de garantia à 

liberdade do homem, por impor limites às prerrogativas do governante, antes 

ilimitadas sob a égide do Estado de Polícia. Para atingir este desiderato, o Estado 

submeteu a si mesmo à ordem jurídica. O poder estatal, não mais de origem 

divina, senão agora emanado da Constituição, passa a se investir de sentido 

jurídico, em um mecanismo instituído para que o poder contenha o próprio poder, 

repartindo as funções estatais por diferentes órgãos, que se refreiam 

reciprocamente (sistema de freios e contrapesos), consagrando a teoria da 
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separação de poderes de Montesquieu. A vontade do rei, fonte de todo o poder 

estatal no Estado de Polícia, foi substituída pela vontade geral emanada da lei, 

elaborada por órgão investido da representação da soberania popular90. E o 

império da lei, supunha-se, encarecia o primado da igualdade.  

Destarte, o Estado de Direito nasceu estruturado sobre os princípios 

da legalidade, igualdade e tripartição de poderes, todos voltados a assegurar a 

proteção dos direitos individuais, máxime frente ao próprio Estado.  

Devido a marcante influência do liberalismo burguês, em sua origem 

o Estado de Direito prezava uma postura basicamente negativa frente ao 

indivíduo, no sentido de não lhes ofender liberdades clássicas, nem tampouco 

intervir na ordem social ou na economia. Fala-se em Estado Liberal de Direito, 

nas entranhas do qual foram forjados os direitos de liberdades, vulgarmente 

chamados de direitos fundamentais de primeira geração.  

A ideia liberal-burguesa, de um Estado que atuasse como árbitro, 

imparcial e independente, acabaria por fracassar. O não-intervencionismo, do 

Estado acabou por agravar a desigualdade econômica e social entre os 

indivíduos. Neste sentido, Di Pietro: 

A abstenção do Estado acabou por gerar consequências funestas no 
âmbito econômico e social; as grandes empresas vão transformando-se 
em grandes monopólios e aniquilando as de pequeno porte; surge uma 
nova classe social – o proletariado – em condições de miséria, doença, 
ignorância, que tende a acentuar-se com o não-intevencionismo 

estatal
91. 

Começam então a surgir diversas reações ao Estado liberal, visando 

a debelar as desigualdades que este foi incapaz de combater. Como 

consequência, ganham força doutrinas que pretendem retornar ao ponto de 

partida: se a exacerbação do indivíduo em face do Estado propiciou um abismo 
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social, dever-se-ia, como resposta, fortalecer o Estado em face do indivíduo, de 

modo a buscar condições econômicas e sociais igualitárias para todos.  

E para levar a cabo tal intenção, alguns partiram para o extremo de 

defender a negação total dos direitos dos indivíduos, com arrimo em fórmulas 

autoritárias, como as que vingaram em Estados totalitários de que são exemplos 

a Alemanha nazista e a Itália fascista92.  

Outros, pretendendo solução intermediária, buscaram unir os direitos 

fundamentais, ponto fundamental no Estado de Direito, com a superação da 

opressão econômica e social, tema já agora percebido como indispensável93; 

surge, assim, desta virtuosa confluência, a concepção do “Estado Social de 

Direito” (também conhecido como “Estado do Bem-estar”, “Estado Providência”, 

“Estado do Desenvolvimento”, “Estado social”).  

Trata-se de um modelo em que o Estado assume a missão de 

intervir ativamente em favor dos indivíduos, para nivelar as desigualdades que 

entre eles existem; assegura-lhes direitos econômicos, sociais e culturais. Eis que 

aparecem os direitos de prestação ou direitos fundamentais de segunda geração: 

primeiro, aparecem positivados na Constituição do México, de 1917; e nenhuma 

Constituição posterior à primeira guerra mundial deixa de outorgá-los, valendo 

fazer menção à Constituição de Weimar, de 1919, pela especial importância que 

dedica a tais direitos94.  

Como bem observa Perez Luño, na medida em que o Estado Liberal 

de Direito haja evoluído para o Estado Social de Direito, os direitos fundamentais 
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acabaram por expandir seu próprio significado, acrescendo à função de garantia 

das liberdades existentes, outra, voltada a promover o horizonte que se quer 

alcançar. Isto significa que os direitos fundamentais deixaram de ser meros limites 

do exercício do poder político (garantia negativa dos direitos individuais) e se 

transformaram em um conjunto de valores ou fins diretivos da ação (garantia 

positiva, consistente em um comportamento positivo, isto é, em um facere ou em 

um dare) dos poderes públicos95.  

O acréscimo de funções a cargo do Estado fez crescer, 

inevitavelmente, as interferências na vida privada: o Estado passou a editar 

grande número de normas jurídicas para fazer frente a suas novas obrigações. 

Forjou-se, pois, o Estado prestador de serviço, o Estado empresário, o Estado 

fomentador; conquanto tenha avançado no campo da igualdade, não raro 

verificou-se este Estado relegar para segundo plano a problemática dos limites de 

sua atuação e, por tanto, da salvaguarda das liberdades individuais96; problema 

que se agravaria com a desvinculação entre direito e a ideia de justiça, difundida 

pela escola do voluntarismo jurídico e que recebeu grande acolhida, sobretudo 

após a Teoria Pura do Direito de Kelsen.  

Para corrigir tal distorção, após a segunda grande guerra surgiu no 

plano jurídico-constitucional o Estado constitucional democrático, que acrescenta, 

em relação ao Estado social, um novo elemento, que é a participação popular 

como mecanismo de legitimação do exercício do poder estatal.  
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(rectius: não razoável) dos demais direitos individuais.  
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Essa evolução foi assim sintetizada por José Afonso da Silva: 

A igualdade do Estado de Direito, na concepção clássica, se funda num 
elemento puramente formal e abstrato, qual seja a generalidade das leis. 
Não tem base material que se realize na vida concreta. A tentativa de 
corrigir isso, no entanto, não foi capaz de assegurar a justiça social nem 
a autêntica participação democrática do povo no processo político, de 
onde a concepção mais recente do Estado Democrático de Direito, como 
Estado de legitimidade justa (ou Estado de justiça material), fundante de 
uma sociedade democrática qual seja que instaura um processo de 
efetiva incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das 
decisões, e de sua real participação nos rendimentos de produção

97
. 

A aproximação entre Estado de Direito e democracia produziu uma 

nova forma de organização, cujas bases ainda estão em fase de sedimentação.  

O resultado almejado [observa com precisão Jorge Miranda] há de ser 
uma liberdade igual para todos, construída através da correcção das 
desigualdades e não através de uma igualdade sem liberdade; sujeita às 
balizas materiais e procedimentais da Constituição; e susceptível, em 
sistema político pluralista, das modulações que derivem da vontade 
popular expressa pelo voto. 

Paralelamente, a ferida aberta pelo Estado total induziu à 

compreensão de que os direitos fundamentais deveriam ser objeto de especial 

proteção internacional, através de entidades como a Organização das Nações 

Unidas. Com efeito, como lembra Pietro Alarcón98, verifica-se uma tendência 

destinada a alargar a noção de sujeito de direitos e a universalizar a dignidade 

humana como seu fundamento, o que passa por reafirmar o caráter universal do 

indivíduo perante regimes políticos e ideologias que o coloquem em risco, bem 

como perante os progressos tecnológicos que ameaçam a preservação do meio-

ambiente; ou os grupos armados que promovem o terror e ameaçam a todos; ou 

ainda em face da opressão econômica exercida por grandes grupos que 

controlam a produção de bens de consumo. Estas complexas questões fazem 

despertar a consciência humana para formas de proteção e preservação das 

gerações futuras, dando origem aos direitos fundamentais de terceira geração, 

relacionados à fraternidade e à solidariedade.  
                                                           
97

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 

118. 
98

 ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora. O patrimônio genético humano e sua proteção na Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 81. 



44 
 

A propósito, Paulo Bonavides leciona: 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses 
de um indivíduo, de um grupo, ou de um determinado Estado. Têm 
primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento 
expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de 
existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já o enumeram com 
familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de coroamento de 
uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos 
fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao 
desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao 
patrimônio comum da humanidade

99
.  

Estes direitos de terceira geração tem merecido salvaguarda nas 

cartas constitucionais modernas. E a Constituição de 1988 a isso não foi 

indiferente, como, exemplificativamente, se verifica no art. 225, ao assegurar o 

direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

E os progressivos avanços da biotecnologia e a globalização são 

fenômenos recentes que, segundo renomados constitucionalistas, dão lastro ao 

surgimento de uma quarta geração de direitos fundamentais100.  

 

2.3 Funções dos direitos fundamentais 

 

Apesar de modestíssima, a resenha acima esboçada pretende 

demonstrar que os direitos fundamentais, tal como hoje concebidos, são o 

resultado de uma lenta, paulatina e profunda transformação das instituições 

políticas e jurídicas no curso da história.  

À medida que avançou o constitucionalismo moderno – primeiro pelo 

advento do Estado Liberal de Direito, depois substituído pelo Estado Social de 

Direito, posteriormente superado pelo Estado Constitucional – também 

enriqueceram em significação os direitos fundamentais.  
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Como visto, há uma estreita relação entre o papel assinalado aos 

direitos fundamentais pela Constituição e o modo que esta organiza e confere 

atribuições ao Estado101. Neste sentido, observa Jorge Miranda: 

Os fins do Estado, a organização do Estado, o exercício do poder, a 
limitação do poder são função do modo de encarar a pessoa, a sua 
liberdade, as suas necessidades. E, do mesmo modo, as aspirações e 
pretensões individuais, institucionais ou coletivas reconhecidas, os 
direitos e deveres individuais da pessoa, a sua posição perante a 
sociedade e o Estado são função do sentido que ele confere à sua 
autoridade, das normas que a regulam, dos meios de que dispõe

102
. 

Na concepção de Estado Liberal, os direitos fundamentais eram 

compreendidos como direitos de defesa, no sentido de impor ao Estado o dever 

de abster-se de intervir no exercício de liberdade dos indivíduos. No Estado Social 

e, mais recentemente, no Estado Constitucional, além da função de proteger o 

indivíduo de eventuais arbitrariedades cometidas pelo Poder Público, os direitos 

fundamentais também devem se prestar a compelir o Estado a tomar um conjunto 

de medidas tendentes a propiciar melhorias nas condições de vida da sociedade, 

bem como assegurar e proteger mecanismos de participação popular que 

legitimem o exercício de poder.  

Com o objetivo de cumprir tais desideratos, os direitos fundamentais 

hão de ser compreendidos sob uma dupla perspectiva. 

Em uma dimensão estritamente deontológica, pode-se – com base 

na lição de André Rufino do Vale103, que por sua vez inspira-se no conceito de 

direito fundamental como um todo de Alexy104 – definir as normas de direitos 

fundamentais como enunciados deônticos (de mandado, permissão ou proibição), 

reunidos em uma disposição de direito fundamental, que conferem a seu 
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destinatário direito público subjetivo a um conjunto de posições jurídicas 

(pretensões, liberdades, poderes ou imunidade). 

Todavia, os direitos fundamentais não são apenas direitos públicos 

subjetivos em sentido estrito. Além da dimensão deontológica, os direitos 

fundamentais possuem outra característica marcante: constituem a projeção 

normativa dos valores básicos da sociedade incorporados pela Constituição105. 

Sobre a dimensão axiológica objetiva das normas de direito 

fundamental Perez Luño faz importante aprofundamento teórico: 

Los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico 
de las fuerzas sociales, logrado a partir de relaciones de tensión y de los 
consiguintes esfuerzos de cooperación encaminados al logro de metas 
comunes. Por ello, corresponde a los derechos fundamentales un 
importante cometido legitimador de las formas constitucionales del 
Estado de Derecho, ya que constituyen los pressupuestos del consenso 
sobre el que deve se edificar cualquier sociedad democrática; en otros 
términos, su función es la de sistematizar el contenido axiológico objetivo 
del ordenamiento democrático al que la mayoria de los ciudadanos 
prestan su consentimiento y condicionan su deber de obediencia al 
Derecho. Comportan también la garantia esencial de un proceso político 
libre y abierto, como elemento informador del funcionamiento de 
cualquier sociedad pluralista.  

Em idêntico sentido, as lições de Konrad Hesse. O professor da 

Universidade de Freiburg ressalta a “condição polifacética dos direitos 

fundamentais”, cuja estrutura e função garantem “não só direitos subjetivos dos 

indivíduos”, mas também “princípios objetivos básicos para o ordenamento 

constitucional democrático e do Estado de Direito, fundamentos do Estado 

constituído pelos ditos direitos e seu ordenamento jurídico”106. 

Em seu duplo caráter [adverte Konrad Hesse] os direitos fundamentais 
mostram diferentes níveis de significação que, respectivamente, se 
condicionam, criando e mantendo o consenso; garantem a liberdade 
individual e limitam o poder estatal; são importantes para os processos 
democráticos e do Estado de Direito, influem em todo seu alcance sobre 
o ordenamento jurídico em seu conjunto e satisfazem uma parte decisiva 
da função de integração, organização e direção jurídica da 
Constituição

107
. 
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Por tudo isso, os direitos fundamentais não podem ser resumidos a 

um conjunto de posições subjetivas em face do Estado, visto que desempenham 

papel capital como valores básicos de todo o ordenamento em seu conjunto. 

E é precisamente da dimensão objetiva108 que irradiam os mais 

importantes efeitos das normas de direitos fundamentais segundo a compreensão 

do constitucionalismo atual. Sem a pretensão de esgotar o tema, parece útil tratar 

brevemente de alguns destes efeitos. 

Os direitos fundamentais plasmados em uma “Constituição 

invasora”109 possuem eficácia irradiante, no sentido em que desencadeiam um 

processo de transformação de todo o ordenamento jurídico, assim das normas de 

direito público como das normas de direito privado, as quais resultam 

impregnadas por seu forte conteúdo material ou axiológico. 

Outra decorrência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é 

sua eficácia nas relações privadas (Drittwirkung): dada a vis expansiva das 

normas de direitos fundamentais, elas acabam por condicionar a atuação tanto 

dos poderes públicos, como dos sujeitos privados.  Assim, os direitos 
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fundamentais possuem aptidão de desencadear eficácia no plano vertical (do 

indivíduo frente ao Estado) como também no plano horizontal (entre particulares 

nas relações que travam entre si). 

Ademais, conforme ensina Vale, a dimensão objetiva das normas de 

direitos fundamentais se traduz em deveres positivos de proteção ou de prestação 

(realização) desses mesmos direitos por parte do Estado. A postura ativa dos 

poderes públicos na realização e garantia destes direitos é especialmente 

afirmada por meio de normas de organização e de procedimento, que funcionam 

como instrumentos para o devido resguardo destes direitos110. No mesmo sentido, 

as precisas palavras de K. Hesse: 

Para que a situação jurídica regulada como direito fundamental se torne 
real e efetiva no seio da sociedade, faz-se necessário estabelecer por 
todos os meios não somente normas materiais mais minuciosas mas 
também pôr de pé formas de organização e normas de procedimento

111
. 

Os direitos fundamentais, na dimensão objetiva, ainda podem ser 

apreendidos, citando Häberle, como garantias institucionais, em paralelismo aos 

direitos subjetivos públicos, que defluem da dimensão individual112. Segundo a 

dimensão institucional os direitos fundamentais constituem garantias jurídico-

constitucionais que regulam “âmbitos vitais”, ou seja, determinados setores da 

realidade econômica ou social (p. ex., família, herança dentre outros). 

Por fim, repousa na dimensão objetiva dos direitos fundamentais a 

razão de ser do controle de constitucionalidade, pois o conteúdo material das 

normas de direitos fundamentais vincula o legislador e o administrador, reduzindo 

a liberdade de conformação do primeiro e a discricionariedade do segundo, os 

quais não podem deixar de respeitar o conteúdo axiológico dos referidos direitos. 
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2.4 Conceito de direito fundamental 

 

Adotado o pressuposto teórico segundo o qual os direitos 

fundamentais possuem dupla feição, é útil que o conceito aqui adotado faça 

ressaltar aqueles dois aspectos indissociáveis. Também parece oportuno que, 

dada a historicidade característica dos diretos fundamentais, o conceito possa 

trazer elementos que façam referência a tal evolução.   

Por essa razão, – e não podendo melhor síntese fazer, máxime 

tendo em vista os estreitos limites desta investigação –, pode-se aderir ao 

conceito proposto por Ingo Wolfgang Sarlet: 

Os direitos fundamentais, como resultado da personalização e 
positivação constitucional de determinados valores básicos (daí seu 
conteúdo axiológico), integram, ao lado dos princípios estruturais e 
organizacionais (a assim denominada parte orgânica ou organizatória da 
Constituição), a substância propriamente dita, o núcleo substancial, 
formado pelas decisões fundamentais, da ordem normativa, revelando 
que mesmo num Estado constitucional democrático se tornam 
necessárias (necessidade que se fez sentir da forma mais contundente 
no período que sucedeu à Segunda Grande Guerra) certas vinculações 
de cunho material para fazer frente aos espectros da ditadura e do 
totalitarismo

113
.  

O único acréscimo que quiçá fosse útil fazer seria o de explicitar 

que os direitos fundamentais ainda mantém a característica original de escudos 

de defesa dos cidadãos frente ao arbítrio do Estado, malgrado hoje, além desta, 

tenham se enriquecido com novas e mais pujantes significações. 

 

2.5 Restrições (ou limites) aos direitos fundamentais 

 

Apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas 

democráticas, os direitos fundamentais não são absolutos. 
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Uma liberdade ilimitada ou o uso improdutivo da propriedade podem 

dar azo a que se vejam afetados outros interesses – frequentemente de mesma 

envergadura constitucional –, quer se trate de direito de terceiros, quer se trate de 

interesses essenciais da sociedade, justificando a possibilidade de limites aos 

direitos fundamentais. Trata-se de uma ordenação dos direitos fundamentais, 

mediante a qual se fixe um regime no qual uns e outros tenham máxima eficácia e 

mínima restrição114, segundo a máxima de concordância prática entre eles.  

Daniel Sarmento115, acolhendo as lições de Canotilho, afirma que as 

restrições – que, todavia, designa por “limites” – direitos fundamentais podem 

ocorrer em três casos: quando está presente na própria Constituição; quando está 

autorizada pela Constituição e deverá ser regulamentada por lei 

infraconstitucional e; quando não está expressamente prevista na Constituição.  

Com efeito, em alguns poucos casos, o próprio texto constitucional 

se encarrega de, simultaneamente ao positivar o direito fundamental, já lhe 

conferir alguns contornos mais precisos em termos de limites. É o caso, por 

exemplo, do direito fundamental de reunião (CF, artigo 5º, inciso XVI), que o texto 

constitucional assegura, contanto que seja para “fins pacíficos”, “sem armas”.  

No mais das vezes, porém, a tarefa de gizar os contornos dos 

direitos fundamentais é incumbida ao Poder Legislativo116: comete-se ao 

legislador ordinário a incumbência de concretizar o conteúdo do direito 

fundamental, ao invés de fazê-lo, de antemão, a própria Constituição117.  
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De fato, a Constituição muito frequentemente dispõe que 

determinado direito fundamental será realizado “na forma da lei”, “nos termos da 

lei”, “nas hipóteses previstas em lei” ou se vale de expressões assemelhadas. 

Conquanto aqui exista ampla margem de atuação para o legislador, não poderá 

desvencilhar-se de todo do marco e das diretrizes fixadas pelos direitos 

fundamentais em conjunto. É evidente que essa autorização não pode ser tal qual 

um “cheque em branco”, à livre disposição do legislador. Por isso, conforme 

Hesse, só se admitem restrições quando estas se podem justificar com condições 

objetivas e indispensáveis do bem comum e se compadecem também do princípio 

da proporcionalidade em sentido amplo118.  

Na mesma ordem de raciocínio, Daniel Sarmento fala em “limites 

dos limites”, invocando como parâmetros, além do princípio da proporcionalidade, 

o não atingimento do núcleo essencial do direito fundamental: 

A previsão da restrição deverá ser mediante leis gerais, não casuísticas 
e suficientemente densas, o respeito ao princípio da proporcionalidade 
em sua tríplice dimensão – adequação, necessidade e proporcionalidade 
em sentido estrito, e o não atingimento do núcleo essencial do direito em 

questão
119

. 
Portanto, primeiramente, a limitação legislativa tem que ser 

adequada à finalidade pública perseguida. Demais disso, o meio tem de se 

mostrar necessário, isto é, não pode com ele concorrer outro meio igualmente 

eficaz, mas que não afete, ou afete em menor medida, o direito fundamental em 

questão. Por fim, deve ser examinada se, embora adequada e necessária, a 

limitação circunscreve-se ao campo do que é razoavelmente exigível, isto é, se há 

proporcionalidade em sentido estrito.  
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Quanto a este último ponto, a restrição não pode desconhecer o 

núcleo essencial do direito fundamental afetado120. Segundo Novais, a garantia do 

conteúdo essencial pode ser entendida no sentido de “constituir um factor 

complementar de limitação da restrição actuada e justificada com base numa 

ponderação de bens, através dessa exigência de preservação de uma posição 

jusfundamental mínima”121. O conteúdo essencial é fronteira instransponível, na 

medida em que os direitos fundamentais constituem cláusula pétrea, sendo 

vedada proposta de emenda tendente a aboli-los (CF, art. 60, parágrafo 4°, inciso 

IV), podendo mesmo ser considerado princípio implícito em nosso texto 

constitucional. Sem embargo, aqui não se compreende o núcleo essencial como o 

ponto estático, absoluto, mas sim como aquela posição jurídica que, diante das 

circunstâncias fáticas e jurídicas, é infensa à restrição ou limitação. 

Por último, há a possibilidade de restrições não autorizadas 

expressamente pela Constituição, que se origina do fato de o texto constitucional 

possuir direitos e princípios que possam colidir com outros direitos fundamentais. 

Este tipo de restrição é especialmente relevante na aplicação do poder de polícia, 

como adiante será demonstrado.  

Em relação a ela, também se aplicam o princípio da 

proporcionalidade e a garantia do núcleo essencial: é que o alcance dos direitos 

fundamentais vai até o encontro dos direitos fundamentais alheios, além de outros 

valores constitucionais que também deverão ser observados. O direito à 

liberdade, ilustrativamente, é direito fundamental que pode ser usufruído na sua 

totalidade, exceto se essa liberdade ferir outros direitos alheios (como o direito à 
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vida, à privacidade, à liberdade, etc.), sendo então, diante do caso concreto, 

limitado pelos demais direitos fundamentais opostos.  

Não raro, estes limites não estão expressos na norma constitucional, 

mas presumem-se, tendo em vista a relatividade (o caráter não-absoluto) dos 

direitos fundamentais. Acerca disto, Canotilho e Vital Moreira com bastante 

propriedade, ressaltam o caráter concreto deste tipo de restrição de direito 

fundamental: 

No fundo, a problemática da restrição dos direitos fundamentais supõe 
sempre um conflito positivo de normas constitucionais, a saber entre 
uma norma consagradora de outro direito ou de diferente interesse 
constitucional. A regra de solução do conflito é a da máxima observância 
dos direitos fundamentais envolvidos e da sua mínima restrição 
compatível com a salvaguarda adequada do outro direito fundamental ou 
outro interesse constitucional em causa. Por conseguinte, a restrição de 
direitos fundamentais implica necessariamente uma relação de 
conciliação com outros direitos ou interesses constitucionais e exige 
necessariamente uma tarefa de ponderação ou de concordância prática 
dos direitos ou interesses em conflito. Não pode falar-se em restrição de 
um determinado direito fundamental em abstracto, fora da sua relação 
com um concreto direito fundamental ou interesses constitucional 
diverso

122
. 

Assim, a restrição que não esteja expressa no texto constitucional é 

possível, excepcionalmente, somente perante casos concretos, pela 

administração ou jurisdição, sendo vedada ao legislador.  

Vale ressaltar: na falta de autorização expressa na Constituição, não 

pode o Poder Legislativo estabelecer limites aos direitos fundamentais. Se, no 

entanto, uma situação excepcional o exigir, pode o aplicador do direito, dentro de 

uma dimensão de ponderação dos valores em questão, estabelecer o direito 

fundamental prevalente em concreto.  

Para aprofundamento desta questão – que será útil mais adiante, 

quando for esboçado o conceito de poder de polícia adotado por este trabalho – é 

indispensável compreender como essa ponderação se realiza. 
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2.5.1 Estabelecendo o direito fundamental prevalente em concreto 

 

Traz-se ao cerne do debate a proposta de Alexy, segundo a qual 

os direitos fundamentais, enquanto princípios123, constituem mandatos de 

otimização124, isto é, “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior 

medida possível, dentre as possibilidades jurídicas e reais existentes”.  

Nesse sentido, são normas de acentuado grau de relatividade, já 

que podem ser cumpridos em diferentes graus a depender das circunstâncias 

apresentadas pelo caso concreto, especialmente pela incidência de princípios e 

regras opostos que determinarão o peso do princípio prevalente.  

                                                           
123

 Ao longo do tempo a comunidade científica tem feito largo uso do signo “princípios”, tendo em mira os 
mais variados fenômenos, muitas vezes sem justificar em qual sentido empregara o termo. Como resultado 
instaurou-se uma enorme confusão, pela perda de clareza que ameaça a evolução da própria ciência. Para 
resgatar a clareza perdida, deve sempre ser esclarecido o significado que se empresta, em determinado 
contexto, ao signo princípio e o fenômeno a que alude. A aceitação de que não há uma definição unitária, 
mas variados conceitos que coexistem (diferenciação tipológica de princípios

123
), é importante instrumento 

para que não se incorra em incoerência discursiva. Inicialmente, como bem observa Rothenburg , os 
princípios não eram considerados normas jurídicas. Eram entendidos como se fossem meras exortações 
retóricas ou preceitos de ordem moral e política, mas não verdadeiros comandos de Direito. E porque “a 
própria constituição não representaria um corpo estritamente jurídico, aparecia ela como o repositório natural 
dos princípios assim considerados (desprovidos de natureza eminentemente jurídica” (In. ROTHENBURG, 
Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999, p. 13). Com o 

desenvolver do constitucionalismo e a aceitação de que as Constituições expressam normas jurídicas, 
modificou-se também a compreensão que se tinha acerca da natureza dos princípios. Houve uma 
aproximação entre o sentido etimológico (e vulgar) do termo “princípio” (do latim: principium, principii, que 

significa começo, origem ou base) com seu significado técnico-jurídico. Destarte, os princípios passaram a 
ser compreendidos como vigas-mestras sobre as quais se erige o sistema normativo. Neste sentido o 
conceito de Mello: “princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do 
sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico” (In. BANDEIRA DE MELLO, 
Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 53). Essa 

ideia de princípio como base ou fundamento do sistema sem dúvida reconhece em seu favor alguma 
juridicidade. Por meio dela, os princípios assumiram importante papel como vetores interpretativos cuja 
inobservância implica grave violação ao direito. Cuida-se, porém, de aspecto necessário, mas notadamente 
insuficiente para descrever o papel dos princípios na atual quadra do direito contemporâneo. Na acepção 
adotada neste trabalho, que em geral não discrepa da doutrina mais moderna sobre o assunto, o termo 
“princípio” não é tomado apenas como elemento de fecundação da ordem jurídica, não serve apenas como 
prisma que orienta a interpretação das demais normas. Sem embargo, considera-se que essa é tão somente 
parcela de sua função. Demais disso, emprega-se aqui a palavra princípio como espécie do gênero norma 
jurídica, tencionando ressaltar a virtualidade que possui de expressar comandos do dever-ser. Os princípios, 
assim como as regras, são normas jurídicas, porque ambos dizem o que deve ser. Daí a relação que 
guardam: de espécies de um mesmo gênero. Cuida-se, portanto, de concepção confessadamente 
neoconstitucionalista (ou pós-positivista) da matéria, cuja ideia central é destacar a normatividade dos 
princípios jurídicos.  
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 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

2001, p. 86. O citado esclarece, também em nota de rodapé, que utiliza o termo mandato em sentido amplo, 
incluindo no conceito permissões e proibições. 
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Com efeito, as normas de direito fundamental abrigam os valores 

positivados, ou seja, aqueles que foram albergados pelo ordenamento jurídico, 

expressa ou implicitamente. Com a positivação, esses valores, que de início 

pertenciam ao plano axiológico (relativo ao ser), ingressam no plano deontológico 

(relativo ao que deve ser)125, normalmente na forma de princípios jurídicos.  

Os princípios, como qualquer norma jurídica, dizem o que é devido, 

através dos comandos deônticos básicos: mandato, permissão e proibição.  

Bem diversa é a situação dos valores, que dizem sobre o próprio 

ser, conforme os critérios de valoração eleitos. Sem embargo, cumpre notar que 

há estreito vínculo entre os princípios e os valores. Na verdade, todo princípio 

provém de um valor e todo valor pode vir a se tornar um princípio.  

Afirma-se, assim, com apoio na doutrina de Alexy, que os princípios 

podem ser cumpridos em variados graus, conforme as possibilidades fáticas e 

jurídicas do caso concreto. Vale dizer: os princípios oferecem razões prima facie, 

que ordenam, permitem ou proíbem que algo seja realizado na maior medida 

possível, dadas certas condições fáticas e jurídicas.  

Tal é assim precisamente porque os princípios positivam valores, e 

não há valor absoluto. Os direitos fundamentais, enquanto princípios, também não 

são absolutos: a relatividade lhes é inata, pois são mandatos a serem otimizados.  

Consoante visto no item 2.2 supra, na medida em que, na 

dimensão axiológica, os direitos fundamentais constituem a projeção normativa 

dos valores básicos da sociedade incorporados pela Constituição, tal conteúdo 

material irradia-se por todo o ordenamento jurídico, vinculando quer os poderes 

públicos (legislativo, executivo e judiciário), quer os sujeitos privados.  
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 O modelo proposto inspira-se na brilhante análise que Robert Alexy, partindo dos conceitos práticos de 
Von Wright, fez sobre o tema (In. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 2001, p. 138 e et. seq.). 
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É por isso que, no constitucionalismo contemporâneo há consenso 

de que (1) Constituições escritas, como o Texto Magno de 1988, constituem 

autênticas fontes do direito126, no sentido de que expressam normas jurídicas 

idôneas não somente para regular a relação entre o Estado e os cidadãos, mas 

até as relações entre particulares, e que, conquanto possuam altaneira 

envergadura no sistema jurídico, são suscetíveis de aplicação por qualquer órgão 

judicial (e não somente por um Tribunal Constitucional); (2) no bojo da 

Constituição verificam-se tanto direitos fundamentais que estabelecem os meios 

para que se atinja um fim (regras), como aqueles que preveem um fim, sem, 

contudo, apontar os meios para atingi-lo (princípios); (3) embora nem todas as 

normas constitucionais possuam igual tessitura, deve-se resguardar na maior 

medida possível a eficácia de todas elas, em especial das que tutelam direitos 

fundamentais, pena de frustrar a efetivação do programa de transformação social 

imposto pelo constituinte. Trata-se do Estado constitucional, que adota um 

modelo axiológico de constituição.  

Malgrado tudo isso, não são poucos os que pretendem resolver as 

questões com ferramentas arcaicas, concebidas para outro modelo de Estado, o 

qual só conhecia regras e ignorava a normatividade dos princípios. 

Se os enunciados constitucionais (e assim também as normas de 

direito fundamental) expressam normas jurídicas, as quais podem assumir dois 
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 Segundo Guastini essa afirmação pode ser entendida de três modos distintos: 1 – A Constituição é fonte 
porque os enunciados constitucionais expressam normas as quais, quando menos, organizam o Estado e as 
relações entre Estado e os cidadãos; 2 – Em outro sentido compreende-se a Constituição como fonte 
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vigência, quando materialmente incompatíveis com ela (fenômeno da não recepção); ou de invalidar as 
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exatamente como visto acima: a Constituição é fonte de direito porque as normas constitucionais são idôneas 
para disciplinar diretamente não somente a organização estatal e as relações entre Estado e cidadãos, mas 
também as relações entre particulares, e são por isso mesmo suscetíveis de aplicação jurisdicional por 
qualquer juiz (e não somente por um juiz constitucional). In. GUASTINI, Riccardo. Sobre El concepto de 
Constitución. Tradução de Miguel Carbonell. In. Teoria del neoconstitucionalismo: ensayos escogidos. 

Coord. Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 12. 
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tipos distintos de estrutura (princípios ou regra), força assim salientar que tanto os 

princípios como as regras possuem em comum o fato de serem “imperativos 

autorizantes”. Isto quer dizer que ambos expressam o plano deôntico, segundo a 

estrutura hipotético-condicional “se A é, B deve ser”, e a distinção entre eles – 

como ensina Alexy – é “uma distinção entre dois tipos de normas” 127. 

Essa identidade básica entre princípios e regras é rotineiramente 

olvidada pela doutrina. Muitos autores dedicam-se vigorosamente a apontar 

distinções entre tais espécies, sem atentar, todavia, que a feição normativa que 

cada qual apresenta não pode ocultar o que em essência lhes é comum. As 

diferenças entre princípios e regras não podem ser traçadas à margem do que 

lhes aproxima, senão a partir dessa raiz. Qualquer definição que se faça, 

portanto, deve ressaltar que princípios e regras são expressões do deôntico.  

Conhecer, porém, o direito fundamental prevalente em concreto 

implicar conhecer a técnica de ponderação e sua aplicação a princípios jurídicos. 

 

2.5.2 Técnica de ponderação 

  

A técnica de ponderação é instrumento destinado a revelar o 

princípio ou a regra prevalente em concreto. Consiste, pois, na terceira etapa do 

exame de proporcionalidade em sentido amplo. Em outras palavras, a 

ponderação afere a exata medida da proporcionalidade em sentido estrito.  

Vários foram os critérios oferecidos pela doutrina distinguir princípios 

e regras, a refletir, efetivamente, a evolução conceitual do tema. Há quem diga 

que se deve tomar em conta apenas o grau de generalidade dos princípios, que 
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seria mais amplo que o das regras. Assim, entre princípios e regras haveria mera 

distinção de grau. Contudo, este critério é inexato. As contribuições de Dworkin e 

Alexy estão a mostrar que a diferença entre princípios e regras é qualitativa e não 

somente de grau.  

Com efeito, Dworkin propôs que as regras são aplicadas do modo 

“tudo ou nada” (“all-or-nothing”) 128, ou seja, preenchida a hipótese de incidência 

de uma regra, ou ela considerada válida e a consequência normativa deve ser 

aceita, ou ela é considerada inválida. No caso de conflito entre regras, uma delas 

deve ser considerada inválida. Diversamente, no caso de colisão entre princípios, 

afere-se a dimensão de peso (“dimension of weight”) de cada princípio colidente, 

de modo que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que 

isto implique na declaração de invalidade do princípio afastado129.  

Alexy aprofundou o exame da questão. Ao definir princípios como 

mandatos de otimização aplicáveis em vários graus, de acordo com as 

possibilidades fáticas e jurídicas, colocou em relevo a relação de tensão que 

ocorre em caso de colisão entre tais normas: a relação de prevalência de um 

princípio sobre outro é estabelecida em função da ponderação entre os princípios 

colidentes, em face de determinadas circunstâncias concretas.  

Vale dizer, em certas circunstâncias, pode ocorrer de um princípio A 

assumir maior peso que o princípio oposto B. Isso não implica na declaração de 

invalidade do segundo ante o primeiro, mas apenas em uma relação de 

precedência condicionada130 entre eles: presentes as circunstâncias do caso, se 

indicam as condições em que um princípio assume maior peso que outro. 

                                                           
128
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 Op. loc. cit. 
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 A expressão é de ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 2001, p. 92. 
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Fossem, entretanto, outras as circunstâncias, poderia ser inversa a solução, com 

o princípio oposto B preponderando sobre o princípio A.  

Em nenhuma hipótese, porém, se afeta a validade dos princípios 

colidentes: apenas afasta-se aquele que, diante daquelas específicas 

circunstâncias, assumir menor peso. Observa-se assim que, solucionada a 

colisão, as circunstâncias concretas que determinaram a incidência de um 

princípio (e não a do oposto) valerão em todas as hipóteses idênticas.  

É dizer: a solução de um conflito entre princípios gera a edição de 

uma regra, cujo suposto de fato são as condições nas quais um princípio 

prevaleceu sobre o outro e a consequência jurídica é aquela determinada pelo 

princípio de maior peso. A esta conexão entre relações de precedência 

condicionada e regras Alexy chamou de “lei de colisão”131. Percebe-se que, nessa 

medida, também os princípios podem ser aplicados ao modo “tudo ou nada”.  

A diferença é que, enquanto o conflito de regras se resolve pela 

declaração de invalidade de uma das regras ou pela introdução de cláusula de 

exceção, que remova a antinomia, a colisão de princípios não importa na 

invalidade de nenhum deles, mas apenas no afastamento (parcial ou total) 

daquele que no caso concreto tiver menor peso.  

As regras estabelecem obrigações absolutas, já que “só podem ser 

cumpridas ou não”132, ao passo que os princípios instituem obrigações prima 

facie, as quais podem ser superadas em razão da incidência de princípios 

colidentes.  
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 Em suas palavras: “Las condiciones bajo las quales un principio precede a otro constituyen El supuesto de 
hecho de uma regla que expresa la consecuencia jurídica del principio precedente”: ALEXY, Robert. Teoria 
de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2001, p. 94. 
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 Para Alexy: “si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente ló que ella exige, ni más ni menos” 
(In. Op. cit., p. 87). 
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Em suma: segundo Robert Alexy, princípios e regras distinguem-se 

quanto à forma e consequência da colisão/conflito e quanto às obrigações que 

instituem. E é exatamente essa a posição adotada no presente trabalho.  

Aplicando-se essas lições, pode-se afirmar que o direito fundamental 

prevalente será aquele que, em uma situação de colisão, segundo dadas 

circunstâncias fáticas e jurídicas, assuma maior peso relativo, do que os direitos 

ou interesses opostos. 

Cumpre advertir, porém, que a técnica de ponderação só será 

adotada como última etapa do postulado de proporcionalidade, isto é, se a 

medida é adequada ao fim perseguido e, ademais, o meio utilizado é o 

necessário, porque não há outro igualmente eficaz que importe menor gravame 

aos direitos ou interesses opostos.   
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3. Poder de Polícia 

 

3.1 Origem e evolução histórica 

 

Estudar a origem e evolução do “poder de polícia” significa 

empreender jornada para conhecer o próprio caminhar da formação e do 

desenvolvimento do Estado. Um breve escorço histórico revela-se instrumento útil 

por demonstrar essa estreita ligação entre polícia e Estado. 

Em obra monográfica de leitura obrigatória, Clóvis Beznos133 ensina 

que a palavra “polícia” tem sua origem atrelada ao vocábulo grego politéia. Com 

efeito, na Grécia antiga polícia e política consistiam um só conceito, inseparável, o 

qual, segundo sublinha Gordillo134, designava sinteticamente a totalidade das 

atividades estatais realizadas pela polis (Cidade-Estado). Não havia, pois, 

precisão técnica suficiente para se formular um conceito jurídico de “poder de 

polícia”. Todavia, é interessante notar que “o homem grego nada conhecia que 

fosse independente da própria cidade, seu próprio corpo pertencia ao Estado e 

era voltada à sua defesa” 135, ou seja, “desconhecia o antigo grego o sentido de 

liberdade individual”136. Assim, é possível perceber que em época remota o termo 

“polícia” passava ao largo da ideia de liberdade individual. 

Em Roma antiga, a situação pouco se modificou. É certo que, no 

influxo da expansão do grande Império, o Direito Romano propiciou o surgimento 

de direitos individuais, cujo exercício demandava ajustamento aos interesses da 
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 BEZNOS, Clóvis. Poder de polícia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 1 
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 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. La defensa del usuario y del administrado. 5 

ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2003, cap. V, p. 5. 
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coletividade137. Destarte, a noção de “polícia administrativa” é percebida em 

Roma, especialmente em decorrência da necessidade de se impor restrições ao 

exercício de propriedade, por meio de normas edilícias e de disciplina das 

relações de vizinhança138. Porém, estas normas não tinham por finalidade afirmar 

o valor do indivíduo, mas, ao revés, estavam voltadas antes – e na realidade 

unicamente – a assegurar a manutenção do Império Romano. Neste mesmo 

sentido, Basavilbaso: 

Em conclusão, pode-se afirmar que, se Roma conheceu direitos 
individuais, ao contrário da Grécia antiga, que os desconhecia, e por via 
de consequência a função policial necessária à manutenção do equilíbrio 
desses direitos com o bem comum, fica evidente que todos esses 
direitos estavam voltados para o poder e a grandeza do Império

139
. 

Somente mais tarde, no século XI, ensina Gordillo140, desprende-se 

do conceito de “polícia” o aspecto referente às relações internacionais. O conceito 

ainda experimentaria outras sucessivas reduções de conteúdo ao longo dos 

séculos seguintes. Na época medieval, assinala Manuel Maria Diez141, o conceito 

esteve atrelado à “boa ordem da sociedade civil”, sob o comando da autoridade 

estatal, sendo reservada à autoridade eclesiástica a “boa ordem moral e 

religiosa”. Em França, no século XIV, a palavra “polícia” passa a designar a 

atividade estatal concernente à boa ordem dos negócios públicos, expressão cujo 

significado era o equivalente ao de Administração.  

Em Alemanha, no final do século XV, a ciência política desenvolve 

um novo significado para o termo, sob o manto da teoria do jus politiae, a qual 

conferia ao príncipe o dever de, com auxílio da coerção, atuar para manter o bem 

comum, assim definido segundo o seu inteiro arbítrio. Com efeito, assentava-se 
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na premissa de que não há dever sem um direito correspondente, de tal modo 

que, se havia o dever finalisticamente orientado a garantir a ordem pública e o 

bem estar geral, é porque também havia o direito de o príncipe exercer sobre os 

súditos o poder necessário para este fim.  Otto Mayer define com precisão os 

contornos dessa teoria: 

El príncipe tiene el deber de procurar el orden público y bienestar 
general; por conseguiente, posee el derecho de ejercer sobre lós 
súbditos el poder necesario para este fin: el derecho de ‘polícia’. Es 
decir, que no debe circunscribirse a aquello que es habitual; hace falta 
proveer a nuevas necesidades; La polícia llega a ser así uma fuente 
perenne de nuevas pretensiones que el príncipe está autorizado para 
hacer valer y cuyo objeto ló determina el mismo em virtud de su jus 
politae. Para este derecho no es posible, en definitiva, fijar limites

142
. 

Nesses termos, o jus politae se traduzia em um poder juridicamente 

ilimitado de coagir e ditar ordens para realizar o que o monarca entendia por bem 

comum. Acertadamente Gordillo observa que “la polícia no estaba, por lo tanto, 

limitada ni en punto a su objeto o finalidad ni cuanto a los medios que podía 

emplear; pero se advierte ya que es uma función del Estado y concretamente una 

parte de la función ejecutiva”143. 

No século XVII nova restrição de conteúdo opera-se, para afastar do 

conceito a ideia de promoção do bem comum. O Estado já não devia então 

intervir com seu poder de polícia em qualquer situação, mas apenas quando a 

boa ordem da comunidade estivesse em perigo.  

Assim sendo, segundo leciona o preclaro Agustín Gordillo, o termo 

“polícia” passa a significar, em essência, a “lucha contra los peligros realizada 

mediante el poder coaccionador. En esta etapa de la noción, el objeto de la polícia 

está limitado y precisado; ilimitados son, sin embargo, todavia los medios que 

puede usar”. 
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Tal concepção de polícia serviu aos propósitos do Absolutismo: 

centrado na figura do Príncipe (tão bem ilustrado por Luís XIV da França, o Rei 

Sol, a quem se atribui a célebre epítome “L’État ces’t moi”), essa teoria política 

defendia que todo o poder devia concentrar-se nas mãos do soberano, cuja 

autoridade, acreditava-se, emanava diretamente de Deus (Direito Divino dos 

Reis). Nessa época, a polícia realizava-se ao talante de decisões arbitrárias do 

Príncipe, ou seja, este é quem decidia sobre o emprego da força estatal e de sua 

intensidade, segundo lhe parecesse necessário à manutenção da ordem social. A 

ação livre e desenfreada do soberano não encontrava limite na ordem jurídica e o 

soberano não devia prestar contas a não ser a Deus (despotismo esclarecido). 

Era a época do Estado irresponsável, regido pelas máximas “the king can do no 

wrong”, “lê roi ne peut mal faire” (o rei não pode errar) “regis voluntas suprema 

lex” (a vontade do rei é a lei suprema) e “quod principi placauit habet legis 

vigorem” (aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei).144  

Em síntese: o poder de polícia era concebido como potestade 

absoluta do soberano, a quem se reconhecia um poder ilimitado quanto aos fins 

que deve perseguir e quanto aos meios que deve empregar. Esta concepção do 

Estado e de suas relações com os particulares, consagração máxima do arbítrio, 

denominou-se Estado de polícia (Polizeistaat).  

Em meados do século XVIII, porém, esta ambiência despótica cedeu 

espaço para o Estado de Direito. A relação entre autoridade e indivíduo não seria 

mais a mesma: a partir de então o limite e o fundamento de toda a ação estatal, e 
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bem assim do poder de polícia, se encontram na ordem jurídica, o que na 

concepção liberal significa, basicamente, na lei145. Zagrebelsky afirma: 

La creación de los derechos determinaba el limite entre el poder del 
Estado y la liberdad de los particulares y, según los princípios del Estado 
de derecho, como se há visto, esta determinación era tarea de la ley. Los 
distintos derechos se reducían así, ‘a una aplicación caso por caso de 
aquel gereral principio formal según el cual los órganos de la 
administración, de acuerdo con la idea de Estado de derecho, sólo 
podían intervenir en la liberdad y en la propriedad de los particulares 

sobre la base y dentro de los limites estabelecidos por la ley
146.  

Sob esta ótica, toda interferência na liberdade individual ou na 

propriedade deveria ser considerada excepcional, haja vista que só se permitiria a 

atuação estatal para limitar o exercício de direitos individuais com base na lei 

(regra legislativa expressa) e somente na medida em que fosse essencialmente 

necessário para assegurar a ordem pública147.  Vale dizer, a noção que se tinha 

de poder de polícia estava voltada à imposição de limites negativos, isto é, impor 

coercitivamente aos particulares um dever de abstenção, de não fazer148. 

A noção de poder de polícia parecia assim, sob o ponto de vista 

teórico149, ter encontrado autonomia e precisão suficientes para debelar a carga 

de arbítrio com que historicamente foi identificada. Mas, como visto no capítulo 

anterior, com o advento do Estado Social a interferência estatal se intensificou na 

medida em que se tornaram mais amplos os fins que deveria perseguir: mais do 

que pretender harmonização dos direitos individuais, passou-se a compreender 
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que o Estado deve assumir postura ativa a fim de que seja implementado o 

programa de transformação social assumido pela Constituição.  

Isto significa que os direitos fundamentais deixaram de ser meros 

limites do exercício do poder político (garantia negativa dos direitos individuais) e 

se transformaram em um conjunto de valores ou fins diretivos da ação (garantia 

consistente em um comportamento positivo, isto é, em um facere ou em um dare) 

dos poderes públicos.  

O acréscimo de funções a cargo do Estado fez crescer, 

inevitavelmente, as interferências na vida privada: o Estado passou a editar 

grande número de normas jurídicas para fazer frente a suas novas obrigações.  

Forjou-se, pois, o Estado prestador de serviço, o Estado empresário, 

o Estado fomentador; conquanto tenha avançado no campo da igualdade, não 

raro verificou-se este Estado relegar para segundo plano a problemática dos 

limites de sua atuação e, por tanto, da salvaguarda das liberdades individuais150; 

problema que se agravaria com a desvinculação entre direito e a ideia de justiça, 

difundida pela escola do voluntarismo jurídico e que recebeu grande acolhida sob 

a influência da Teoria Pura do Direito de Kelsen.  

Por outro lado, com o incremento de funções a cargo do Estado, a 

palavra polícia, de conotação absentista, de prevenir perigos e danos contra o 

bem comum, já não parecia amoldar-se adequadamente à nova incumbência do 

Estado de promover o bem comum (que na concepção liberal não era tarefa da 

polícia nem tampouco do próprio Estado).  
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Soma-se a isto o temor151 de que essas novas ingerências do 

Estado na vida privada tornassem-se um convite ao arbítrio, pela invocação 

desmedida de um suposto poder de polícia, muitas vezes confundido com o uso 

da força física, em detrimento de direitos fundamentais. 

Estavam sedimentadas, pois, as bases da chamada crise da noção 

de poder de polícia. 

 

3.2 A “crise” da noção de poder de polícia 

  

Segundo Gordillo, ao ampliar-se demasiadamente, compreendido no 

Estado social como instrumento para promover o bem comum, o poder de polícia 

há de ter perdido as características próprias, definidoras de seu conceito; em suas 

palavras: “no existe hoy em día una ‘noción’ autónoma y suficiente de ‘poder de 

polícia’; no existe porque esa función se ha distribuido ampliamente dentro de 

toda la actividad estatal”152.  

Para sustentar a tese de que o poder de polícia teria perdido sua 

identidade própria – não só porque não se lhe pode traçar uma noção racional, 

senão que, ademais, sua invocação carece de utilidade teórica ou prática –, 

Gordillo faz pormenorizada análise crítica.  

Primeiro, lembra o autor que, tradicionalmente, o poder de polícia 

tinha caráter essencialmente negativo, pois se manifestava através de restrições 

negativas à atividade particular; que era, ademais, uma função executiva, ou seja, 

uma parte da atividade administrativa; e, além disso, era caracterizada por ser 
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uma atividade preventivo-repressiva, que se destinava exclusivamente a manter 

por meio de coação a ordem já existente153. 

Todos estes aspectos desapareceram, segundo Gordillo. Isto 

porque, obtempera o renomado administrativista que hoje a noção de polícia 

abarca tanto a imposição de proibições como a de ações em face dos 

particulares, citando-se como exemplo a obrigação de por silenciadores nos 

escapamentos de veículos ou de expor lista pública de preços. Por outro lado, 

Gordillo adverte que a polícia não é mais atividade privativa da administração, 

posto que, com o advento do Estado de Direito, a faculdade de ditar normas que 

regulam a vida privada é função primordialmente dos órgãos legislativos, 

produzindo-se então uma transferência de parte do poder de polícia do Executivo 

para o Legislativo. Para Gordillo, também o Judiciário, em alguma medida, exerce 

o poder de polícia, tanto quando exerce função administrativa, como quando 

aplica ao caso concreto as chamadas “leis de polícia”154. 

A constatação de que o “poder de polícia” já não faria parte de uma 

específica função do Estado, senão que se há confundido com todo o poder 

estatal, leva Gordillo a se questionar se subsiste um regime jurídico próprio que 

de sustento ao “poder de polícia”155.  

Partindo de características que, na visão tradicional, definiriam o 

regime jurídico do instituto (tais como a liberdade na eleição dos meios para 

cumprir seu fim; o uso, potencial ou atual, de coação para proteger o bem comum; 

a imposição de restrições à liberdade individual), Gordillo as rechaça, uma a uma, 

com convincentes argumentos. 
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A primeira, diz o citado autor, desapareceu faz tempo, quando a 

ordem jurídica passou a considerar necessária uma regulação ou autorização 

legal para desencadear o poder de polícia; a coação potencial, típica da polícia 

preventiva, não é privativa da “polícia”, mas de toda a atividade estatal, ao passo 

que a coação atual tampouco é exclusiva da atividade policial, pois se mostra 

também em outras atividades do Estado, como por exemplo, na justiça penal; por 

fim, acerca de o “poder de polícia” implicar restrições à liberdade, Gordillo opõe o 

argumento de que as limitações aos direitos fundamentais devem decorrer da lei, 

não assim havendo necessidade nem conveniência de se recorrer à noção 

imprecisa de “poder de polícia”156. A estes argumentos, o autor acresce outro, de 

cariz político: a ideia autoritária que a noção de “poder de polícia” evoca157.  

Em síntese, nas palavras de Gordillo: “la ‘noción’ de ‘poder de 

policía’, pues, es innecesaria y además perjudicial porque da lugar a una serie de 

dificultades para su compreensión y aplicación, precisamente por su misma 

ambigüedad o indefinición”158.  Especialmente, quanto às limitações de direitos 

fundamentais, Gordillo sustenta que não há necessidade nem conveniência de se 

recorrer à noção de “polícia”: “si esa noción no hace falta aqui ni encuentra 

justificación em outra parte, no queda sino uma actitud a tomar: eliminarla”159. 

 

3.3 A administração ordenadora 

 

A crise da noção de polícia também foi percebida entre nós e pelos 

mesmos motivos explanados por Gordillo. Todavia, enquanto o professor 
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argentino defendia simplesmente que a noção de poder de polícia fosse extirpada 

do mundo jurídico, coube ao professor Carlos Ari Sundfeld desenvolver, no direito 

brasileiro, nova sistematização dos atos estatais de regulação do setor privado, 

com o emprego do poder de autoridade. 

Primeiramente, Sundfeld critica a atual noção de poder de polícia e a 

predominância da doutrina em considerá-la a partir da perspectiva de ato de 

natureza negativa, exigindo predominantemente uma abstenção do particular, 

bem como a solução que identifica ter sido encontrada pela doutrina: a mera troca 

do termo que designa as prerrogativas da Administração neste campo, notando a 

preferência da doutrina moderna pela expressão limitações administrativas160. 

Sundfeld sugere, pois, o abandono da concepção tradicional de 

poder de polícia e de sua noção conceitual, com o que trilha o mesmo caminho 

que Gordillo, mas dá um passo além: desenvolve o conceito 

de administração ordenadora, retomando assim expressão que já tinha tido os 

primeiros lineamentos no direito alemão (Ordnungsverwaltung).  

Como passo inicial na construção de sua teoria, não poupa críticas 

ao rótulo “poder de polícia”: 

Não convém falar em poder de polícia porque ele: a) remete a um poder 
– o de regular autonomamente as atividades privadas – de que a 
Administração dispunha antes do Estado de Direito  e que, com sua 
implantação, foi transferido para o legislador; b) está ligada ao modelo do 
Estado liberal clássico, que só devia interferir na vida privada para 
regulá-la negativamente, impondo deveres de abstenção, e, atualmente, 
a Constituição e as leis autorizam outros gêneros de imposição; c) faz 
supor a existência de um poder discricionário implícito para interferir na 
vida privada que, se pode existir em matéria de ordem pública – campo 
para o qual o conceito foi originalmente cunhado – não existe em outras, 
para as quais a doutrina transportou-o acriticamente, pela comodidade 
de seguir usando velhas teorias

161
. 

Em seguida Sunfeld anuncia que a novidade da administração 

ordenadora está em sua abordagem metodológica: a teoria nasce para negar a 
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existência de uma faculdade administrativa, estruturalmente distinta das demais, 

ligada à limitação dos direitos individuais.  

Com base neste desiderato, procurará observar, essencialmente, em 

que medida e sob que regime pode o Estado interferir na aquisição, exercício e 

extinção de direitos da vida privada162, não apenas em relação à ação 

administrativa, mas também a atividade legislativa, todas sob os contornos 

definidos e consagrados na Constituição.  

Sundfeld conceitua, pois, administração ordenadora como “a parcela 

da função administrativa desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para 

disciplinar, nos termos e nos fins da lei, os comportamentos dos particulares no 

campo de atividades que lhes é próprio”163.  

Destarte, o conceito apoia-se em quatro elementos: a) trata-se do 

exercício de função administrativa; b) voltada à organização da vida privada; c) 

dentro de uma relação genérica (o que coloca de fora as relações de sujeições 

especiais) e; d) com a utilização do poder de autoridade164.  

Em relação aos elementos propostos por Sundfeld, em comparação 

à concepção do poder de polícia administrativa, embora observem um eixo 

finalístico comum – o interesse público – identifica-se na concepção da 

administração ordenadora, como fundamento da interferência da Administração 

na vida privada, um sensível fortalecimento da vinculação ao princípio da 

legalidade. Esta que, embora já fosse de ser respeitada pelos modernos 

conceitos de poder de polícia, o eram, em grande parte, mais pela projeção do 
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princípio constitucional específico sobre a Administração e, por via reflexa, ao 

poder de polícia administrativa, do que como elemento de seu conceito.  

Quanto aos modos de interferência, Sundfeld os classifica em 

condicionamentos e sacrifícios. Os primeiros, como manifestação da 

Administração conformando, em maior ou menor grau, os direitos dos 

particulares. Os segundos, como a perda integral de um determinado direito pelo 

particular por força da interferência da Administração. 

Os condicionamentos de direito consistem no que a doutrina 

administrativista tradicional nomina de “poder de polícia”: são situação subjetivas 

passivas, impostas pela lei e controladas pela Administração, aos titulares de 

direitos, para definir seu campo de legítimo exercício, traduzidas em deveres de 

não fazer (limites do direito), fazer (encargos do direito) ou suportar (sujeições)165. 

Portanto, os condicionamentos de direito servem à regulação do exercício dos 

direitos de que o sujeito disponha, ou, em outras palavras, consistem na atividade 

de concreção de direitos dos indivíduos, quando a lei, ao prevê-los, atribui à 

Administração poderes explícitos para atuar.  

A administração ordenadora é, por excelência, o campo da disciplina 

da atividade privada imposta pela administração, com base em lei: por meio da 

técnica de condicionamentos administrativos, visa-se, precipuamente, 

compatibilizar o usufruto das liberdades públicas com os interesses coletivos, 

definindo as condições de exercício regular de direito, isto é, não diminui a 

extensão do direito, mas tão só o delimita (nisso reside sua diferença em relação 

aos sacrifícios de direitos)166. 
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A Constituição e a lei podem, porém, disciplinar a atividade privada 

de tal modo que seu exercício independa de intervenção da Administração 

Pública. Neste segundo caso, já não se está diante da administração ordenadora, 

mas sim na seara das restrições a direitos perpetradas pelo constituinte ou pelo 

legislador. Pode ocorrer, outrossim, que um direito, cujo exercício independa da 

administração, ponha-se em colisão com outro direito, de outro sujeito particular. 

Diante disso, na ausência de lei expressa, o que faz a Administração?  

 

3.4 Nova concepção: neoconstitucionalismo e poder de polícia 

 

A primeira vista, a administração ordenadora parecia ter condenado 

à morte a teoria do poder de polícia: por um lado afastou o incomodo rótulo, que 

tantas vezes serviu ao arbítrio; por outro, conseguiu reunir e sistematizar variados 

tipos de coação estatal, conferindo-lhes um regime jurídico próprio. 

A teoria da administração ordenadora pressupõe a existência de 

regra formal expressa disciplinadora do direito fundamental: pressupõe que os 

limites à liberdade e à propriedade já estejam, previamente, estabelecidos pela 

Constituição ou pelas leis, impondo aos particulares obrigações de não-fazer, de 

fazer ou de suportar. A pedra de toque da administração ordenadora é o princípio 

da legalidade167 (CF, arts. 5º, II; 37, caput, 84, IV). A administração ordenadora, 

neste sentido, é o cumprimento de restrições de direitos fundamentais com base 

em regras jurídicas, constitucionais ou legais. 

Todavia, consoante visto no item 2.4 supra, é possível, 

excepcionalmente, haver restrições a direitos fundamentais que não tenham 
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fundamento em regra constitucional ou legal, senão que decorram da revelação 

do direito fundamental prevalente em concreto, nas situações de colisão. A 

administração ordenadora não trata desta situação, vez que, por petitio principii, 

rejeita a possibilidade de restrições a direitos fundamentais não expressamente 

autorizadas pela Constituição.  

Imagine-se, porém, o seguinte exemplo, retirado da jurisprudência 

do Conselho de Estado francês: uma casa de show promove um bizarro 

espetáculo de arremesso de anão168. À falta de norma legislativa proibitiva de tal 

atividade, estaria a Administração impedida de interditar a apresentação?  

A administração ordenadora parece responder positivamente a esta 

pergunta. Nessa ótica, a administração ordenadora é noção insuficiente para 

justificar a atuação administrativa que, na falta de lei, impõe restrições a direitos 

fundamentais, em concretização dos princípios mais pesados em concreto. É 

igualmente insuficiente para enfrentar a complexa problemática dos direitos 

fundamentais como limites para o poder de polícia. 

Se a administração ordenadora não oferece o adequado arcabouço 

teórico para os problemas acima relacionados, é preciso esboçar outro conceito 

que atinja este desiderato.  

E, com arrimo nas judiciosas lições de Martins, essa noção não é 

outra senão a de poder de polícia. Segundo o aludido autor: 

O poder de polícia diz respeito à competência administrativa de impor na 
falta da lei restrições à propriedade e à liberdade, em concretização dos 
princípios mais pesados no caso concreto. Restringe-se a casos 
excepcionais em que o princípio formal da legalidade é afastado. Trata-
se de um poder (dever-poder) correlato ao dever dos administrados de 
respeitar os princípios constitucionais (tanto os princípios relativos a 
direitos individuais como os princípios relativos a bens coletivos)

169
. 

 

                                                           
168

 MARTINS, Ricardo Marcondes. Abuso de direito e a constitucionalização do direito privado. São 

Paulo: Malheiros, 2010, p. 100.  
169

 Op. cit., p. 112. 



75 
 

Partindo de perspectiva que se assume neoconstitucionalista, 

Martins demonstra que, poder de polícia e abuso de direito são como as duas 

faces de uma mesma moeda: a ordem jurídica exige que os particulares efetuem 

ponderação e apurem até onde vai a liberdade para editar normas e realizar 

condutas: trata-se da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. 

Sustenta o citado autor que, quando nas relações que travam entre 

si os particulares editam regras ou realizam condutas restritivas dos princípios 

opostos num nível não tolerado pelo sistema normativo, incorrem em abuso de 

direito. E é justamente nesta situação que se legitima o poder de polícia, como 

atividade administrativa destinada a obstar a execução da norma privada ilícita ou 

para cessar a realização de uma conduta ilícita170.  

Martins retoma o exemplo do arremesso de anão, para elucidar que 

a competência da Administração para interditar a apresentação e evitar o 

arremesso de anão fundamenta-se, precisamente, no poder de polícia, ou seja, 

“na competência para efetivar no plano concreto os princípios constitucionais 

afetados pela conduta dos particulares, num nível não tolerado pelo sistema 

jurídico”171. No caso em comento, o princípio da dignidade humano prevaleceu na 

colisão com o princípio da autonomia da vontade, justificando a omissão dos 

particulares e a ação da Administração Pública, ou seja, serviu de fundamento do 

abuso do direito e do correlativo poder de polícia.  

O emprego do termo polícia, nesta nova concepção, visa evocar a 

conotação originária da palavra, de mera expectação de condutas contrárias à 

ordem pública, isto é, de reação à violação da ordem jurídica.  
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Segundo esta ordem de ideias, há dois regimes jurídicos bem 

distintos: o da ordenação administrativa, que consiste na disciplina legal e 

constitucional da vida privada, cujo exercício pode redundar na imposição de 

obrigações de fazer e; o do poder de polícia, fundado na competência 

administrativa de impor na falta da lei restrições à propriedade e à liberdade para 

concretizar o princípio prevalente em concreto, cujo exercício pode implicar em 

abstenções ou, excepcionalmente, no dever de suportar (sacrifícios de direito), 

mas jamais no dever de fazer172. 

Não se trata aqui de sustentar uma teoria de poder que justifique a 

invasão ilegítima da Administração na esfera privada, mas sim de reconhecer 

que, na perspectiva do neoconstitucionalismo, o poder de polícia tem por 

incumbência promover o bem comum, assim entendido como o direito 

fundamental prevalente em concreto. Com estes precisos contornos, o poder de 

polícia há de ter abandonado o matiz autoritário de tempos idos, para ter se 

transformado em instrumento de defesa e de promoção da dignidade humana. 

 

3.4.1 Direitos fundamentais como limites do poder de polícia 

  

A doutrina tradicional sempre distinguiu entre poder de polícia em 

sentido amplo e poder de polícia em sentido estrito, conforme as limitações à 

liberdade e à propriedade proviessem, respectivamente, de ato legislativo ou de 

ato administrativo. Essa terminologia foi abandonada por esta investigação: a 

atividade configuradora dos direitos fundamentais com base em autorização 
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expressa na Constituição deve ser estudada na dogmática do direito 

constitucional, sob a alcunha de restrições (ou limites) aos direitos fundamentais. 

Por outro lado, o poder de polícia em sentido estrito, tal como 

traçado pela doutrina tradicional, foi parcialmente superado pela teoria da 

administração ordenadora. Esta foi concebida como atividade administrativa de 

disciplinar a vida privada com base em regra jurídica expressa, impondo aos 

particulares obrigações de fazer, de não fazer e de suportar. 

Passa ao largo dessa teoria, porém, a atividade administrativa de, 

perante circunstâncias invencíveis, impor na falta de lei restrições ou limites aos 

direitos fundamentais, tendo em vista harmonizar os direitos em conflito, 

revelando aquele que prevalece em concreto mediante imputação de abstenções. 

Essa é tarefa que, segundo a tese aqui adotada, incumbe ao poder de polícia.  

O pressuposto é de que, se não há direitos absolutos, ilimitados ou 

ilimitáveis – tese que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal173 –, há de ser admitido que também os direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente sem reserva podem ser restringidos, desde que, e na medida 

em que, tal seja necessário para a proteção de outros direitos fundamentais.  

E é justamente através do poder de polícia que a Administração 

impõe restrições a direitos fundamentais, em prol da norma constitucional 

prevalente em concreto.  

Sinteticamente, pode-se afirmar que: a) se existe lei disciplinadora 

do direito fundamental, neste caso não há que falar em poder de polícia, mas em 
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administração ordenadora. Esta será limitada pelos preceitos da lei, não se outra 

admitindo prescrição mais rigorosa em face dos direitos fundamentais: as 

restrições da lei devem ser interpretadas de modo restrito, isto é, no sentido mais 

favorável ao exercício do direito; b) se inexiste lei disciplinadora do direito 

fundamental, neste caso dispõe a administração do dever-poder de interferir na 

vida privada se, e somente se, a medida for indispensável para se estabelecer a 

norma jurídica prevalente em concreto, nas situações de colisão de direitos. 

O poder de polícia trata, portanto, de estabelecer as restrições aos 

direitos fundamentais em concretização à norma jurídica prevalente em concreto. 

Pode ser invocado quando os particulares editam normas ou realizam condutas 

que despeito de não serem proibidas em uma específica lei, não podem, contudo, 

ser toleradas pelo sistema normativo, por violação de princípios constitucionais 

opostos ou; quando o caso concreto exija para adequada tutela dos valores 

constitucionais postos em conflito.  

Neste diapasão, o reconhecimento de direitos fundamentais constitui 

limite ao poder de polícia, por dois motivos: a) há de se respeitar o conteúdo 

essencial relativo174 dos direitos fundamentais afetados; b) a ponderação é a 

técnica que permite avaliar a norma jurídica prevalente em concreto. 

Segundo a tese do conteúdo essencial relativo, a definição do que é 

essencial e, portanto, a ser protegido, depende das condições fáticas e das 

colisões entre diversos direitos e interesses no caso concreto. Isso significa, 

sobretudo, que o conteúdo essencial de um direito não é sempre o mesmo e 

poderá variar de situação para situação, dependendo dos direitos envolvidos em 
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cada caso. O principal modelo da teoria relativa do conteúdo essencial é aquele 

que o vincula ao postulado da proporcionalidade: a garantia do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais nada mais é do que a consequência lógica da 

aplicação da proporcionalidade nos casos de restrições a esses direitos. Assim, 

conteúdo essencial e proporcionalidade guardam estreitíssima relação, na medida 

em que os direitos fundamentais que passam no teste da proporcionalidade, ipso 

facto não afetam o conteúdo essencial dos direitos restringidos.  

O teste de proporcionalidade, por sua vez, perfaz-se da seguinte 

maneira: a) a restrição deve ser necessária, isto é, não há outra possível 

naquelas circunstâncias; b) deve ser eficaz, isto é,  adequada para o fim a que se 

destina; c) deve, mais, ser proporcional à gravidade da possível perturbação. 

É justamente nesta terceira etapa que, valendo-se da técnica da 

ponderação, a Administração sopesa os bens e interesses em conflito, com vistas 

a aferir a dimensão de peso de cada um deles e assim determinar o direito 

fundamental prevalente em concreto. O objetivo é estabelecer uma ordem pública 

capaz de viabilizar a coexistência de direitos em sua totalidade. 

Pode-se afirmar, em apertadíssima síntese, que, à falta de lei, tão só 

excepcionalmente se admite a interferência estatal na vida privada com 

fundamento no poder de polícia: a noção se prestará a combater o abuso de 

direito (excesso cometido no exercício de direito), mas sempre dentro de limites 

impostos pelos direitos fundamentais. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo do trabalho, várias conclusões parciais foram tomadas, e 

seria enfadonho e até improdutivo simplesmente repeti-las agora. Sem embargo, 

parece mais interessante sistematizá-las, cotejando a relação entre elas 

estabelecida, de modo a robustecer a carga argumentativa. 

 Foi visto que desde os primórdios os homens se agregam a seus 

semelhantes, formando grupos sociais, tendo em vista atingir certas finalidades 

comuns. Estes grupos são regidos por ordenamentos próprios – sem os quais não 

seria possível a convivência dentro de seu interior –, os quais, todavia, são 

hierarquicamente inferiores do que o ordenamento emanado pelo Estado.  

Todavia, os indivíduos submetem-se ao ordenamento estatal não 

para serem torturados, nem tampouco para que tenham sua individualidade 

aniquilada, senão para que possam melhor se aproximar das suas aspirações 

particulares. Nesse sentido, o Estado é meio para que os indivíduos atinjam suas 

plenas potencialidades. A finalidade do Estado, por outro lado, não pode ser outra 

que não a de propiciar o bem comum, assim entendido como aqueles objetivos e 

finalidades que dimanam da ordem jurídica. Essa a razão porque, embora 

múltiplas as ordenações dos grupos intestinos, todas elas estão necessariamente 

submetidas à mesma ordem coercitiva – e essa ordem é o Direito. 

Por aí se nota que a vida se desenvolve dentro de um mundo de 

normas, as mais variadas, que disciplinam o comportamento humano. Dentre os 

vários tipos de normas destacam-se as normas jurídicas, por sua especial 

imperatividade ou carga cogente. Adotou-se, para os fins desta investigação, o 

conceito de norma jurídica como um imperativo autorizante.  
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As normas jurídicas se hierarquizam conforme estrutura escalonada. 

A norma jurídica proeminente, a de maior envergadura, a que condiciona a 

validade das normas inferiores, é a Constituição. Esse vocábulo, porém, é 

plurívoco: havia necessidade de se esclarecer o significado de Constituição, 

segundo o corte epistemológico realizado nesse estudo. Destarte, trouxe-se a 

lume a perspectiva teórica, metodológica e – porque não dizer – ideológica do 

chamado pós-positivismo (ou neoconstitucionalismo) e, por consequência, seu 

peculiar modelo constitucional: o chamado modelo axiológico de Constituição 

como norma. Identificou-se que foi este, precisamente, o modelo adotado pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. 

Em sua segunda parte, a investigação ocupou-se da problemática 

dos direitos fundamentais. Com o intuito de clarificar seu campo semântico, os 

direitos fundamentais foram definidos como direitos humanos positivados em um 

determinado texto constitucional.  

Em seguida, a partir da percepção de que estão intimamente 

ligados, propôs-se estudar em conjunto a evolução histórica do constitucionalismo 

e dos direitos fundamentais. Verificou-se que os chamados direitos fundamentais 

de primeira geração (direitos de liberdade clássicos) caracterizaram o surgimento 

do Estado de Direito Liberal. Este, porém, foi superado pelo Estado de Direito 

Social, cuja origem está umbilicalmente ligada ao surgimento dos direitos 

fundamentais de segunda geral (direitos sociais, econômicos e sociais). Após a 2ª 

Guerra Mundial, surgiu, outrossim, um novo modelo de Estado, que este trabalho 

caracterizou como Estado constitucional. Nele, fecundaram os direitos 

fundamentais de terceira geração (bem como, para alguns autores, novas 

gerações de direitos fundamentais).  
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A resenha delineada quiçá teve o condão de demonstrar que os 

direitos fundamentais, tal como hoje concebidos, são o resultado de uma lenta, 

paulatina e profunda transformação das instituições políticas e jurídicas no curso 

da história. A partir dela, pretendeu-se destacar duas funções primordiais que 

exercem os direitos fundamentais: a de direitos subjetivos em sentido estrito 

(dimensão deontológica ou subjetiva) e a de projeção normativa dos valores 

básicos da sociedade incorporados pela Constituição (dimensão axiológica ou 

objetiva). Especialmente esta segunda dimensão é a que suscita as maiores 

polêmicas no plano dos direitos fundamentais.  

Demonstrou-se que, como decorrência da dimensão objetiva, os 

direitos fundamentais possuem dupla eficácia irradiante, no sentido de que seu 

conteúdo axiológico impregna todo o direito infraconstitucional 

(constitucionalização do público e do direito privado), condicionando assim a 

atuação quer dos poderes públicos, quer dos sujeitos particulares. É, portanto, a 

dimensão objetiva que fundamenta a eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações privadas, tema de sobranceira importância na definição de poder de 

polícia aqui adotada. Também decorre da dimensão objetiva as concepções de 

direitos fundamentais como: a) deveres positivos de proteção ou de realização 

destes mesmos direitos por parte do Estado, b) garantias institucionais que 

regulam determinados âmbitos vitais da sociedade; c) a própria ideia de controle 

por vício de inconstitucionalidade substancial, pois o conteúdo material das 

normas de direitos fundamentais vincula o legislador e o administrador, reduzindo 

a liberdade de conformação do primeiro e a discricionariedade do segundo. 

Em continuação, conceituados os direitos fundamentais a partir de 

sua dupla feição, examinou-se as restrições aos direitos fundamentais, dado o 
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pressuposto que não há direitos absolutos, ilimitados ou ilimitáveis. Acolheu-se a 

teoria que sustenta a possibilidade de três ordens distintas de restrições: quando 

está presente na própria Constituição; quando está autorizada pela Constituição; 

e quando não está expressamente prevista na Constituição, mas decorre da 

concretização do princípio de maior valor no caso concreto.  

Quanto aos dois últimos casos, examinou-se que, para serem 

legítimas, as restrições hão de observar o conteúdo essencial relativo dos direitos 

fundamentais afetados e o postulado da proporcionalidade em sentido amplo (que 

se desenvolve em três fases, a saber, adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito). Ademais, verificou-se que, na falta de 

autorização expressa na Constituição, não pode o Poder Legislativo estabelecer 

limites aos direitos fundamentais. Se, no entanto, uma situação excepcional o 

exigir, pode o aplicador do direito, dentro de uma dimensão de ponderação dos 

princípios em questão, estabelecer o direito fundamental prevalente em concreto 

– esta situação é especialmente relevante na ótica da presente investigação, por 

tratar efetivamente ao que aqui foi denominado por “poder de polícia”. 

Prosseguindo, foram trazidas à baila as lições de Dworkin e Alexy 

com o objetivo de fornecerem subsídios para determinar-se, de forma racional, o 

direito fundamental prevalente em concreto. Assim, fez-se análise da doutrina que 

identifica os direitos fundamentais, enquanto princípios, como mandato de 

otimização, que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, 

dentre as possibilidades jurídicas e reais existentes. Verificou-se que o recurso ao 

plano axiológico é plenamente justificável, porque as normas de direito 

fundamental abrigam os valores positivados, ou seja, aqueles que foram 

albergados pelo ordenamento jurídico, expressa ou implicitamente. Outrossim, 
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enfatizou-se que princípios e regras são espécies do gênero norma jurídica e que, 

sendo assim, ambos expressam comandos deônticos.  

Aprofundando a questão, estudou-se o emprego da técnica de 

ponderação, como instrumento destinado a revelar o princípio ou a regra 

prevalente em concreto. Foram cotejadas a tese da dimensão de peso, de 

Dworkin, e a lei de colisão, de Alexy: concluiu-se que esta última oferece 

fundamentos teóricos mais sólidos para enfrentar a questão. Verificou-se que a 

técnica de ponderação é empregada para aferir a exata medida da 

proporcionalidade em sentido estrito – nesse sentido, sua utilização é 

especialmente relevante no exercício de “poder de polícia”, porque, como visto, é 

com base no direito prevalente em concreto que pode exsurgir a competência 

administrativa para impor obrigações de não fazer (ou excepcionalmente, de 

suportar) em face dos particulares.  

Em sua terceira parte, o presente estudo abordou precisamente o 

“poder de polícia”. Por meio de digressão histórica mostrou-se que o termo 

“polícia” já aparecia na antiguidade clássica, designando a totalidade das 

atividades exercidas pela polis. A noção de polícia, porém, sofreu evolução rica 

em mudanças: se na Idade Média o Estado limitava-se à manutenção da paz 

jurídica, o ius politae forneceu ao Estado dos séculos dezesseis e dezessete o 

direito de promover, por meio de coerção, o “bem-estar comum”, assim entendido 

segundo o inteiro arbítrio do príncipe. Esta concepção do Estado e de suas 

relações com os particulares, consagração máxima do arbítrio, denominou-se 

Estado de polícia (Polizeistaat). A noção de polícia havia de mudar, porém, com o 

advento do Estado de Direito: a partir de então o limite e o fundamento de toda a 

ação estatal, e bem assim do poder de polícia, se encontram na ordem jurídica, o 
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que na concepção liberal significa, basicamente, na lei. Destarte, o poder de 

polícia passou a ser identificado com a imposição de limites negativos 

(abstenções) às atividades particulares. Sucede que, com o advento do Estado 

Social, passou-se a compreender que o Estado deve assumir postura ativa a fim 

de que seja implementado o programa de transformação social assumido pela 

Constituição.  Este acréscimo de funções a cargo do Estado fez crescer, 

inevitavelmente, as interferências na vida privada; o poder de polícia, de 

conotação absentista, já não parecia amoldar-se adequadamente às novas 

tarefas incumbidas ao Estado. Soma-se a isto o temor de que essas novas 

ingerências do Estado na vida privada tornassem-se um convite ao arbítrio, pela 

invocação desmedida de um suposto poder de polícia, muitas vezes confundido 

com o uso da força física, em detrimento de direitos fundamentais. Estes foram os 

motivos deflagradores da chamada “crise” do poder de polícia. 

 Em seguida foi realizado exame da mencionada crise, basicamente 

segundo o panorama traçado por Gordillo. Verificou-se que o jurista argentino 

considera a noção de poder de polícia desnecessária e prejudicial porque dá lugar 

a uma série de dificuldades de compreensão e aplicação, precisamente por sua 

própria ambiguidade ou indefinição. O autor sustenta que, atualmente, não existe 

sequer uma noção autônoma de poder de polícia, posto que essa função teria 

sido distribuída amplamente dentro da totalidade da atividade estatal; ademais, 

adverte que o próprio signo polícia está impregnado por forte caráter arbitrário. 

Por fim, o aludido autor refuta a necessidade e a conveniência de se manter no 

sistema a noção de polícia e adota posição radical: propõe eliminá-la. 

Posteriormente, este estudo empreendeu exame da teoria da 

administração ordenadora, magistralmente desenvolvida por Sundfeld. Verificou-
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se que seu ponto de partida é o abandono da concepção tradicional de poder de 

polícia e de sua noção conceitual, com o que trilha o mesmo caminho que 

Gordillo, mas dá um passo além: desenvolve nova sistematização dos atos 

estatais de regulação do setor privado, com o emprego do poder de autoridade. 

Com base neste desiderato, Sundfeld conceitua administração ordenadora em 

quatro elementos: a) trata-se do exercício de função administrativa; b) com a 

utilização de poder de autoridade; c) voltada à organização da vida privada; d) 

realizada nos termos e segundo os fins estabelecidos em lei.  

Quanto aos modos de interferência na vida privada, a teoria da 

administração ordenadora os classifica em condicionamentos e sacrifícios. Os 

primeiros, como manifestação da Administração conformando, em maior ou 

menor grau, os direitos dos particulares. Os segundos, como a perda integral de 

um determinado direito pelo particular por força da interferência da Administração. 

Constatou-se que os condicionamentos de direito consistem no que a doutrina 

administrativista tradicional nomina de “poder de polícia”: são situação subjetivas 

passivas, impostas pela lei e controladas pela Administração, aos titulares de 

direitos, para definir seu campo de legítimo exercício, traduzidas em deveres de 

não fazer (limites do direito), fazer (encargos do direito) ou suportar (sujeições). 

Concluiu-se que, nessa medida, os condicionamentos de direito servem à 

regulação do exercício dos direitos de que o sujeito disponha, ou, em outras 

palavras, consistem na atividade de concreção de direitos dos indivíduos, quando 

a lei, ao prevê-los, atribui à Administração poderes explícitos para atuar.  

Retomando os conceitos esboçados no capítulo que tratou dos 

direitos fundamentais, distinguiu-se a administração ordenadora (que pressupõe a 

existência de lei regulando a atividade) de outra situação, bastante diversa, qual 
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seja quando uma conduta não vedada pelo ordenamento jurídico, em 

determinado momento e circunstância, revelar-se inoportuna, por implicar 

restrições a direito fundamental oposto num nível não tolerado pelo sistema – 

estas são as restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas 

pela Constituição ou pelas leis. Questionou-se se, na falta de lei específica, 

estaria a Administração impedida de agir para obstar conduta que se 

demonstrasse, em concreto, violadora de um determinado direito fundamental. 

Constatou-se que, conforme as premissas adotadas pela teoria da 

administração ordenadora, a resposta há de ser afirmativa. Nessa ótica, a 

administração ordenadora é noção insuficiente para justificar a atuação 

administrativa que, na falta de lei, impõe restrições a direitos fundamentais, em 

concretização dos princípios mais pesados em concreto. É igualmente insuficiente 

para enfrentar a complexa problemática dos direitos fundamentais como limites 

para o poder de polícia.  

Ante a convicção que a administração ordenadora não oferece o 

adequado arcabouço teórico para enfrentar tais problemas, recorreu-se à noção 

de poder de polícia desenvolvida por Martins para atingir tais desideratos. O 

citado autor realizou uma releitura do vestuto poder de polícia sob a perspectiva 

do neoconstitucionalismo para conceituá-lo como competência administrativa de 

impor na falta da lei restrições à propriedade e à liberdade, em concretização dos 

princípios mais pesados no caso concreto. Nessa medida, pode ser invocado 

quando os particulares editam normas ou realizam condutas que despeito de não 

serem proibidas em uma específica lei, não podem, contudo, ser toleradas pelo 

sistema normativo, por violação de princípios constitucionais opostos ou; quando 

o caso concreto exija para adequada tutela das normas postas em conflito.  
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Em síntese, segundo a tese aqui perfilhada, o poder de polícia 

consiste na atividade administrativa de, perante circunstâncias invencíveis, impor 

na falta de lei restrições ou limites aos direitos fundamentais, tendo em vista 

harmonizar os direitos em conflito, revelando aquele que prevalece em concreto 

mediante imputação de abstenções. Trata-se de promover o bem comum, assim 

entendido como o direito fundamental prevalente em concreto.  

O pressuposto é de que, se não há direitos absolutos, ilimitados ou 

ilimitáveis; se assim é, há de ser admitido que também os direitos fundamentais 

garantidos constitucionalmente sem reserva podem ser restringidos, desde que, e 

na medida em que, tal seja necessário para a proteção de outros direitos 

fundamentais. E é justamente através do poder de polícia que a Administração 

impõe restrições a direitos fundamentais, em prol da norma constitucional 

prevalente em concreto. Neste diapasão, verificou-se que o reconhecimento de 

direitos fundamentais constitui limite ao poder de polícia, por dois motivos: a) há 

de se respeitar o conteúdo essencial relativo dos direitos fundamentais afetados; 

b) utilizando-se da técnica de ponderação, a Administração há de sopesar os 

bens e interesses em conflito, com vistas a aferir a dimensão de peso de cada um 

deles e assim, como resultado de concordância prática, determinar o direito 

fundamental prevalente em concreto. 

A tarefa indeclinável de todos é respeitar a Constituição, 

encarecendo sua força normativa: o poder de polícia é a ferramenta de que 

dispõe a Administração para garantir uma ordem capaz de viabilizar a 

coexistência de direitos em sua totalidade. Com estes precisos contornos, o poder 

de polícia há de ter abandonado o matiz autoritário de tempos idos, para ter-se 

transformado em instrumento de defesa e de promoção da dignidade humana. 
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