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O CONCEITO DE PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL 

AMBIENTAL  
 

 

OSNI JOÃO SANTOS 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo versa sobre o Poder de Polícia Ambiental dos Municípios, destacando alguns conceitos 

relacionados diretamente à proteção do Meio Ambiente e à responsabilidade do poder público municipal na 

preservação ambiental, visando, em especial, o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 

nacional, garantindo-os para as gerações presentes e futuras. Resta destacar a preocupação com a realidade 

existente, em face do aumento desordenado dos espaços urbanos, que poderão gerar danos ao meio ambiente, 

face à insensatez e ao descaso do gestor público, como também da própria sociedade local. Neste sentido, 

enfatiza-se que os princípios do Direito Ambiental – mais especificamente o princípio da prevenção – devem 

estar presentes no bojo da Administração Pública, tendo em vista que a prevenção deve ser a marca maior da 

realização do Novo Direito Administrativo Ambiental, como inerência do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e direito fundamental à boa Administração Pública dos Municípios. 

 

PALAVRAS - CHAVE: Poder de Polícia. Meio Ambiente. Tutela Ambiental. 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

A que se destacar que hoje a preocupação quanto à preservação do Meio Ambiente é 

uma realidade. Percebe-se que essa preocupação surge em decorrência do desenvolvimento 

humano, aliado ao crescimento industrial, agrícola e urbano, ao aumento desordenado dos 

espaços urbanos, especialmente no que diz respeito às atividades humanas que, 

consequentemente, geram danos ao meio ambiente, face à insensatez e ao descaso do gestor 

público e da própria sociedade.  

Todavia, o Meio Ambiente é direito fundamental garantido e tutelado pela Carta 

Magna de 1988, definido como sendo bem de uso comum do povo e responsabilizando o 

Poder Público e a sociedade por sua manutenção, a fim de proporcionar a todos uma vida 

equilibrada e sadia. 

Apresenta-se como problema proposto à pesquisa quanto à aplicabilidade, de forma 

efetiva, por parte do Poder Público Municipal brasileiro, o Poder de Polícia nos aspectos 

relacionados à tutela do meio Ambiente.  

Portanto, como hipótese do estudo, verifica-se a competência do município para 

proteção ao Meio Ambiente, conforme previsão constitucional e, através do poder de polícia, 

tido como um poder discricionário da Administração Pública, que se torna imprescindível na 

tutela ambiental em prol de uma sociedade mais justa e sadia. 

v 
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Neste sentido preceitua a Carta Constituinte de 1988, em seu artigo 225, é dever do 

Poder Público (Federal, Estadual e Municipal), bem como da coletividade, a defesa e a 

preservação do Meio Ambiente, garantindo-o de forma sadia e equilibrada para todas as 

gerações. 

Percebe-se que o município tem a competência constitucional na promoção do bem 

comum, no adequamento do ordenamento territorial, bem como na proteção ao patrimônio 

ambiental como um todo. 

Diante disso, o Poder de Polícia caracteriza-se como um excelente garantidor do 

exercício pleno dos direitos fundamentais, onde o Meio Ambiente encontra-se inserido. 

Contudo, os princípios da Administração Pública previstos na Constituição do Brasil 

de 1988, aliados aos princípios infraconstitucionais existentes em nosso ordenamento jurídico 

pátrio, proporcionam o exercício das tarefas administrativas e dentre elas identifica-se o Poder 

de Policia. 

Dispõem-se como objetivo geral a demonstração da importância do Poder de Polícia 

do Município voltado à tutela do meio Ambiente, e como objetivos específicos, a definição de 

Meio Ambiente, Direito Ambiental e seus princípios de tutela ambiental, descrevendo os 

princípios constitucionais da Administração Pública, a identificação dos elementos essenciais 

referentes ao Poder de Polícia, bem como a importância do Poder de Polícia Ambiental na 

preservação do Meio Ambiente. 

 

2- NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE 

 

2.1- A ESSÊNCIA DO DIREITO AMBIENTAL 

 

No que tange à definição de Direito Ambiental, vale destacar que há na doutrina 

diversas definições referentes ao ramo do direito que rege o Meio Ambiente e sua proteção, 

não possuindo conceito específico. 

[...] o Direito Ambiental trabalha as normas jurídicas dos vários ramos do direito, 

bem como se relaciona com outras áreas do saber humano como biologia, a física, a 

engenharia, o serviço social, etc. É, portanto o Direito Ambiental uma matéria 

multidisciplinar que busca adequar o comportamento humano com o meio ambiente 

que o rodeia. [...] (JURISAMBIENTE, 2009) 

No preceito de Leme Machado (2004, p. 139-140) o Direito Ambiental é visto como 

sendo um “direito sistematizador”, o que em outras palavras nada mais é do que a construção 

de um direito visando unir os ramos do Direito e instrumentos jurídicos, objetivando 

essencialmente, a tutela e a reparação do meio ambiente. 
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Logo, no mesmo sentido, Sirvinskas (2003, p. 27) leciona que o Direito Ambiental 

nada mais é do que “[...] a ciência jurídica que estuda, analisa e discute as questões e os 

problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade a proteção do 

meio ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta.” 

Nesta mesma direção Milaré (2001) compreende o Direito Ambiental como um 

emaranhado de normas e princípios reguladores e norteadores das atividades humanas, onde 

estas, direta ou indiretamente, possam prejudicar sensivelmente a saúde do meio ambiente em 

proporções gigantescas e, tendo como finalidade maior, garantir um desenvolvimento 

sustentável para todas as gerações. 

Neste sentido, nota-se que o objetivo fundamental do Direito Ambiental é regido por 

um conjunto de princípios que buscam regular a proteção ao Meio Ambiente, com a 

finalidade de garanti-lo e preservá-lo para todas as gerações. 

 

2.2- PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O DIREITO AMBIENTAL 

 

Quanto aos princípios norteadores do Direito Ambiental, estes se formaram na 

Conferência de Estocolmo em 1972, reforçados na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento do Rio de Janeiro (ECO/92). 

Percebe-se que os princípios são adotados internacionalmente, em busca de um Meio 

Ambiente ecologicamente equilibrado. 

Então, podem-se destacar os princípios de tutela ao meio ambiente, cita-se: o princípio 

do poluidor-pagador, o princípio da prevenção, o princípio da precaução e o princípio da 

solidariedade, que serão destacados individualmente e de forma breve. 

Portanto, o Princípio do poluidor-pagador, tem sua essência fundada na prevenção, 

onde de acordo com Derani apud Leme Machado (2004, p. 54), “o custo a ser imputado ao 

poluidor não está exclusivamente vinculado à imediata reparação do dano. O verdadeiro custo 

está numa atuação preventiva. O pagamento efetuado pelo poluidor ou pelo predador não lhes 

confere qualquer direito de poluir”. 

Deste modo, o poluidor-pagador possui caráter de prevenção, incentivando mudanças 

no modo de agir do produtor, a fim de se evitar a degradação ambiental. 

Já no que tange ao Princípio da Prevenção, este tem como fundamento a antecipação 

aos processos de degradação ao meio ambiente através da adoção de políticas de 

gerenciamento e de proteção dos recursos naturais. 
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Logo, o referido princípio decorre do Princípio Quinze5 da Conferência sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro – ECO/92. 

[...] cabe aqui referência à dimensão preventiva da atuação da Administração no 

campo da atividade licenciadora, máxime em relação à elaboração do estudo de 

impacto ambiental. É que a „procedimentalização‟ da avaliação dos impactos 

ambientais funciona como eficiente mecanismo de tutela preventiva da atividade da 

Administração, na medida em que propicia visibilidade ao processo de formação da 

„vontade‟ administrativa, em suas diversas fases, facilitando o seu controle externo 

(v.g., jurisdicional). Trata-se, pode-se dizer, de uma outra perspectiva do princípio 

da prevenção (COSTA NETO, 2003, p. 73). 

Contudo, o Princípio da Precaução, também chamado de princípio da prudência, é 

visto como o principio jurídico ambiental apto a lidar com situações nas quais o meio 

ambiente venha a sofrer impactos causados por novos produtos e tecnologias que ainda não 

possuam uma acumulação histórica de informações que assegurem, claramente, em relação ao 

conhecimento de um determinado tempo, quais as consequências que poderão advir de sua 

liberação no ambiente, tendo como a dúvida e a incerteza, fundadas na prudência como 

elementos que o distingue do princípio da prevenção. 

Ademais, deve-se destacar o Princípio da Solidariedade, o qual está à cooperação entre 

o Estado e a sociedade, na preservação e tutela do meio ambiente, garantindo-o para as 

demais gerações, ou seja, a atuação efetiva da coletividade, em parceria com o poder público 

na defesa do meio ambiente.  

Visto de forma breve os aspectos relacionados ao meio ambiente e seus princípios 

norteadores passam-se, então, a tecer considerações a respeito do ato administrativo. 

 

3- PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL 

 

3.2- LEGALIDADE DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL 

 

Portanto, o entendimento legal de poder de polícia está contido no art. 78 do Código 

Tributário Nacional, com a seguinte redação: 

Art. 78 Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 

limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 

abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 

à ordem, aos costumes, à disciplina de produção e do mercado, ao exercício de 

atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 

tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 

coletivos. 

Logo, deve-se observar que tal definição legal estabelece à possibilidade de limitação 

de direitos em benefício da coletividade, assegurando-se desta forma as relações sociais. 
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Nota-se que o poder de polícia tem por razão o interesse social, com fundamento na 

supremacia geral que o Estado exerce sobre a população, atividades e bens. Tal supremacia se 

da através dos ditames constitucionais e das normas de ordem pública, ais quais estabelecem 

condicionantes e restrições aos direitos individuais em favor da sociedade, incumbindo ao 

Poder Público o seu policiamento administrativo (Meirelles, 2005a, p. 93-94). 

Compreende-se ainda que a polícia baseia a legitimidade de suas ações no Poder de 

Polícia que o Estado possui, diante disso, Meirelles (2005a, p. 131) conceitua o poder de 

polícia como sendo, “a faculdade de que dispõe a Administração Pública para considerar e 

restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade 

ou do próprio Estado [...] é o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública, 

para conter os abusos de direito individual”. 

O poder de polícia é a atividade da Administração Pública que impõe limites ao 

exercício de direito e liberdade. É uma das maiores atividades do Estado, de vez que 

traduz o poder de império. Onde existe ordenamento, há medida para disciplinar os 

direitos fundamentais. Trata-se de tema que se insere na fronteira entre a liberdade 

individual (do cidadão) e a atividade da Administração Pública e que permeia o 

Direito Administrativo e o Público [...] (CARLIN, 2005, p. 217). 

Nesta direção, é importante apresentar o objeto e a finalidade do poder de polícia. 

Podemos definir o objeto do poder de polícia, como sendo a proteção da coletividade contra a 

ação do individuo, tendo por finalidade a proteção do interesse público. 

Para tanto, o Poder de Polícia funda-se na necessidade, sem o qual o Estado não 

conseguiria cumprir sua atribuição de reprimir os excessos praticados pelos particulares, em 

benefício da ordem pública e do bem-estar social, calcada, segundo a lição de Silva (2002, p. 

614) “na autoridade de dominação, inerente à essência do Estado, [...] se apresenta como uma 

necessidade, para que possa o Estado cumprir sua missão de defensor e propugnador dos 

interesses gerais, reprimindo os excessos e prevenindo as perturbações à ordem pública e 

social [...]”. 

Compete ainda destacar a existência de regras que devem ser respeitadas pela 

Administração Pública, para que não seja caracterizado o cerceamento de direitos individuais, 

agindo-se desta forma, dentro dos limites estabelecidos pela discricionariedade, 

autoexecutoriedade e coercibilidade de seus atos (DI PIETRO, 2007, p. 109). 

[...] a da necessidade, em consonância com a qual medida de polícia só deve ser 

adotada para evitar ameaças reais ou prováveis de perturbação do interesse público; 

a da proporcionalidade, que significa a exigência de uma relação necessária entre a 

limitação do direito individual e ao prejuízo a ser evitado; a da eficácia, no sentido 

de que a medida deve ser adequada para impedir o dano ao interesse público (DI 

PIETRO, 2007, p. 109). 
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É através de uma dessas modalidades de atuação do Estado, o poder de polícia, que a 

Administração Pública “[...] atua na persecução dos interesses públicos que estão a seu cargo 

[...]” (MOREIRA NETO, 1992, p. 293). 

O Poder de Polícia para Mello (2002, p. 697) é visto como “a atividade estatal de 

condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses coletivos”, abrangendo 

atos dos Poderes Legislativo e Executivo.  

Logo, neste sentido funda-se que o poder de polícia do Estado, é uma necessidade sem 

a qual o mesmo não conseguiria cumprir sua missão de reprimir os excessos praticados pelos 

particulares, em benefício da ordem pública e do bem-estar social. 

Desta feita, o poder público municipal, também faz uso do poder-dever de polícia, 

limitando o exercício dos direitos individuais em prol do interesse público. 

Além disso, o poder de polícia nada mais é do que um ato da Administração Pública o 

qual é praticado como sendo manifestação da vontade do Estado, dentro dos preceitos legais a 

fim de atingir os interesses coletivos. 

Em outras palavras, a ordem de polícia surge, necessariamente, da lei, através do 

princípio da legalidade, enriquecido pelo poder discricionário da Administração Pública e é 

através deste ato discricionário e fiscalizador existente na Administração Pública que se busca 

a manutenção e a preservação do Meio Ambiente. 

 

3.3- O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL EXERCÍDO PELOS MUNICÍPIOS 

 

Portanto, naquilo que diz respeito ao exercício do poder de polícia no âmbito 

municipal, especialmente em matéria ambiental, importante esclarecer que dentre as diversas 

possibilidades de intervenção e ação do poder público do município, estão os aspectos 

relacionados ao licenciamento ambiental, por exemplo. 

Leme Machado (2004, p. 303), destaca que o poder de polícia ambiental baseia-se na 

atividade de responsabilidade da Administração Pública, visando limitar ou disciplinar 

direitos, interesse ou liberdade, através da regulação da prática de atos ou na abstenção de fato 

em prol do interesse público, em especial, a tutela ao meio ambiente, a conservação de 

ecossistemas e ao exercício da atividade econômica, por exemplo. 

Compete ainda destacar, regras previstas pela Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), 

o qual definiu instrumentos objetivando uma política urbana, em especial, o desenvolvimento 

das funções sociais da propriedade urbana, bem como da cidade. 
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Quanto à competência, destaca-se a previsão constitucional feita no art. 23 da Carta 

Magna de 1988, que estabelece a competência comum, paralela ou cumulativa entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, na proteção de bens de valor histórico, artístico ou 

cultural, dos monumentos e paisagens naturais notáveis e da proteção ao meio ambiente, 

dentre outros aspectos. 

Logo, a competência comum diz respeito àquela que pode ser exercida, de forma 

simultânea por todos os entes políticos administrativos (União, Estados, Municípios e Distrito 

Federal), competindo a qualquer um desses expostos, coibirem qualquer espécie de 

degradação ao meio ambiente, através do estabelecimento de leis, resoluções, emissão de 

licenças e responsabilizando aqueles que por ventura degradarem o meio ambiente. 

Na dita competência observa-se que os assuntos especificados no artigo 23, CF/1988, 

mais precisamente em seu parágrafo único, prevê que será estabelecido através de lei 

complementar a fixação de normas de cooperação entre a União e os Estados, bem como o 

Distrito Federal e os Municípios, visando, em especial o “equilíbrio do desenvolvimento e do 

bem-estar em âmbito nacional”. 

Ainda, importa anotar que muito embora inexista legislação complementar regulando 

a citada cooperação entre os entes federativos, estes devem, conforme ensina Ferrari (2001), 

agir solidariamente, através da troca de informações no tocante a importância e do interesse 

em prol da coletividade. 

Portanto, quanto ao licenciamento ambiental, sabe-se da possibilidade e da 

competência municipal, em especial do órgão ambiental, quanto à expedição da autorização 

necessária para a realização de determinada atividade, desde que não venha a interferir a 

competência dos demais entes federativos (União, Estados e Distrito Federal). 

Como consequência da Constituição Federal ter conferido a todos os entes 

federativos parciais a competência comum sobre as matérias previstas no art. 23, é 

difícil saber qual deverá ser o encarregado para atender a uma determinada situação. 

Do acima dito, deduz-se, com base na preponderância do interesse, que deve ser 

responsável para realização de tarefas, sempre aquele que atenda de modo mais 

efetivo o interesse comum, o que no mais das vezes, conforme o campo das 

competências privativas, é aquele que se encontra mais perto da população cuja 

necessidade deva ser atendida, o que no Brasil vem retratado, primeiro, no 

Município, pois é nele que vive, efetivamente, a população. (FERRARI, 2001, p. 18 

– 19) 

Verifica-se que a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 

237/97, o qual define licenciamento ambiental, licença ambiental, bem como estudos e 

impactos ambientais com fulcro no que dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 

6.938/1981), concede competência ao município, mais especificamente ao órgão ambiental 

em licenciar e realizar estudo de impacto ambiental de atividades que geram tais resultados no 
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âmbito local ou daquelas decorrentes de autorização (delegadas) pelo Estado, mediante 

convênio ou instrumento legal. 

Todavia, deve lembrar-se do Decreto nº 3.179/1999, que versa sobre as penalidades, 

na esfera administrativa, decorrentes da violação e degradação ambiental. 

Percebe-se que o exercício do poder de polícia ambiental, no que diz respeito ao 

licenciamento pelo órgão ambiental competente, estabelecerá regras, prazos de validade, 

dentre outros critérios, que através de ato discricionário do Poder Público, deverá ser acatado 

pelos empreendedores, por exemplo, em prol da coletividade. 

Destaca-se ainda que na lição de Meirelles (2005) chama a atenção no sentido de que 

o particular não poderá invocar o alvará com a finalidade de violação da legislação ou de 

regras de ordem pública que limitam o exercício de certos direitos e atividades, sendo estes 

condicionados com a prévia autorização e constante fiscalização dos órgãos competentes. 

Ainda, devem-se destacar outras decisões no mesmo sentido, dando conta do 

município, calcado no exercício do poder de polícia e na autoexecutoriedade do ato 

administrativo, limitar o direito de construir ou realizar a demolição de obra construída 

irregularmente em área de preservação ambiental.   

Assim, observa-se que compete ao Município o exercício do poder de polícia a fim 

de cumprir, de forma efetiva, através da imposição de seus atos administrativos aos 

possuidores e proprietários de imóveis, a fim de impedir e coibir a prática reiterada de 

desrespeito e abusos por parte dos administrados, os quais degradam e prejudicam 

sobremaneira o meio ambiente. 

Na lição de Meirelles (2005a, p. 131) enfatiza que o Poder de Polícia exercido pelo 

Município como sendo: 

[...] o mecanismo de frenagem de que dispõe a Administração Pública para conter os 

abusos do direito individual. Por esse mecanismo, que faz parte de toda 

Administração, o Estado detém a atividade dos particulares que se revelar contrária, 

nociva ou inconveniente ao bem-estar social, ao desenvolvimento e à segurança 

nacional. 

Insta destacar o disposto no Acórdão da Apelação Cível nº 2008.066698-1, julgada 

recentemente, tendo como Relator o Desembargador Newton Trisotto, o qual reforça a 

questão em que a municipalidade, detém o efetivo controle e exercício do Poder de Polícia 

“de edificações particulares, visando à segurança, higiene e funcionalidade da obra, segundo a 

sua destinação, e o ordenamento urbanístico da cidade, bem como o uso e ocupação do solo 

urbano, tudo devidamente regulamentado por legislação local, de competência do Município”. 

Deste modo, conclui-se que compete ao poder de polícia ambiental do município agir 

de forma coercitiva no intuito de coibir danos ao meio ambiente e consequentemente, à 
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coletividade, fazendo uso do preceito constitucional da limitação do exercício dos direitos 

individuais em benefício do interesse público. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em face de todo estudo realizado e exposto, pode- se afirmar que se buscou explanar 

de forma sintética e objetiva uma familiarização quanto ao poder de polícia ambiental dentro 

da Administração Pública Municipal, dando conta da competência do Município no exercício 

e na garantia da ordem social. 

Procurou-se, traçar conceitos imprescindíveis à pesquisa, como meio ambiente em 

direito ambiental e seus princípios norteadores, bem como o poder de polícia ambiental do 

município, objetivo maior do estudo. 

Em razão de todo exposto, observa-se que o meio ambiente por gozar da qualidade de 

direito fundamental com o advento da Carta Magna de 1988, foi presenteado por um capítulo 

exclusivo, mais especificamente o artigo 225, onde preleciona que o meio ambiente é dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos, dando conta que compete não apenas ao poder 

público constituído, mas também a coletividade garantir um ambiente ecologicamente 

equilibrado e sadio para todas as gerações. 

No que tange ao poder de polícia, de um modo geral, tem como finalidade conduzir e 

estabelecer ordens que devem ser cumpridas por todos os cidadãos, preservando o interesse 

coletivo sobre o particular, isto em decorrência de seus elementos como a discricionariedade, 

legalidade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. 

Cumpre ressaltar que o Poder de Polícia é uma atividade pela qual o Estado é detentor, 

agindo em nome dos demais atores sociais através de ações preventivas e repressivas, 

coibindo atos que vão de encontro aos interesses e à manutenção do Meio Ambiente, 

ocasionando danos à sociedade. 

Percebe-se, também, que a determinação exarada pela Administração Pública, através 

do Poder de Polícia, decorre de um ato revestido de legalidade e em prol do bem-estar da 

coletividade. 

Ademais, a municipalidade possui em suas mãos o exercício do poder de polícia, a fim 

de coibir e regular o desenvolvimento urbano e a proteção ao meio ambiente, sendo que 

descumprindo o que preceitua a legislação ou as regras estabelecidas pelo poder público, 

poderá, inclusive, punir o descumpridor da determinação exarada. 
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Em suma, o interesse social, grande alicerce do poder de polícia, e previsto 

constitucionalmente, é de fundamental importância no exercício regular e cumprimento da 

legislação, bem como no controle das atividades potencialmente ou degradadoras dos 

ecossistemas e do meio ambiente como um todo, o que prejudica o desenvolvimento social e 

da coletividade. 
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