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  O poder de polícia administrativa possui um conceito clássico, posto no art. 78 
da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o qual 
estabelece que considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade 
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

 

  Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello1, poder de polícia é "a atividade da 
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com 
fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos 
indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo 
coercitivamente aos particulares um dever de abstenção ("non facere") a fim de conformar-
lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo". 
 
 Nesse contexto, entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia 
reclama, a princípio, medidas legislativas limitativas que servirão de base para uma futura 
atuação concreta da Administração nessa condição, razão pela qual é comum afirmar que a 
polícia administrativa se desdobra em uma competência legislativa e uma competência 
administrativa, como entende, também, Marçal Justen Filho2, nesses termos: 
 

O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência 
legislativa. [...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para indicar 
essa manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder Legislativo, em que 
a característica fundamental consiste na instituição de restrições à autonomia 
privada na fruição da liberdade e da propriedade, caracterizando-se pela imposição 
de deveres e obrigações de abstenção e de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a 
estrutura essencial das medidas de poder de polícia e atribui à Administração 
Pública competência para promover a sua concretização.  

 
  Com efeito, tomando-se por base a conceituação legal e doutrinária do poder 
de polícia administrativa do qual está investida a administração pública municipal em 
relação aos assuntos de interesse local, tais como proteção à saúde, aí incluídas a vigilância e 
a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio-ambiente, ao sossego, à higiene e à 
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funcionalidade, tem-se por legitima a implementação de medida restritiva ao uso de 
produtos fumígenos em logradouros públicos. 
 
   
 
 
  Veja-se que não se está a falar do sacrifício total do direito à utilização de 
produtos fumígenos em logradouros públicos, o que seria uma ilegalidade, mas apenas de  
uma restrição em determinados locais, atitude própria da essência do poder de polícia 
administrativa do qual está investida a administração pública municipal.  
 
   Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles3: 
 

As liberdades admitem limitações e os direitos pedem condicionamento ao bem-
estar social. Essas restrições ficam a cargo da polícia administrativa. Mas sob a 
invocação do poder de polícia não pode a autoridade anular as liberdades públicas 
ou aniquilar os direitos fundamentais do indivíduo (...). 

 
    Desse modo, sob o estrito aspecto jurídico, denota-se que a medida que 
objetive restringir o uso de produtos fumígenos em logradouros públicos estará regulando 
aspecto inserido no âmbito da competência legislativa do poder de polícia, uma vez que 
apenas estará traçando o contorno do direito ao consumo de produtos fumígenos em locais 
de frequência coletiva, tendo em vista a proteção da higidez de tais locais em prol do bem-
estar coletivo. 
 
  Sobre o tema objeto do presente estudo, importa registrar, ainda, que a 
Constituição Federal determina que podem legislar concorrentemente sobre proteção e 
defesa da saúde a União, os Estados, Distrito Federal e também os Municípios, para 
suplementar a legislação federal e estadual no que couber, dentro dos limites do 
predominante interesse local (arts. 24, XII, e 30, I e II). 
 
  Dada a possibilidade de todos os entes federativos editar normas relativas às 
matérias constantes do art. 24 do texto constitucional, conflitos surgiram quando da 
elaboração de normas com o mesmo tema, situação que criou um estado de incerteza 
quanto à aplicabilidade de tais legislações. 
 
  Nesse passo, firmou-se o entendimento de que a norma a ser aplicada é 
aquela mais restritiva como forma de melhor garantir o direito em questão, dada sua 
natureza. Tal posicionamento do Supremo Tribunal Federal foi adotado em assuntos 
relativos à proteção ao meio ambiente e defesa da saúde pública, ambos inseridos também 
na competência legislativa concorrente e administrativa comum de todos os entes 
federativos, consoante se depreende de trecho transcrito no julgamento da Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 109: 
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"Em matéria de proteção à saúde e de defesa do meio ambiente, a competência 

legislativa é concorrente, a teor do art. 24, VI e XII, da Constituição. De outro lado, 
também, a defesa da saúde, conforme estabelece o art. 196 da Carta Magna é 
competência do Estado genericamente compreendido. Portanto, não é apenas da 
União, mas também dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios.  
(...)  
Por fim, como bem ressaltei, em voto oral, quando do julgamento da ADI 3.937-
MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, ‘tenho defendido, não apenas em sede acadêmica, 
mas também em algumas decisões que proferi já na Corte Estadual a qual pertenci, 
como também tive oportunidade de manifestar esse entendimento nesta Suprema 
Corte, no sentido de que, em matéria de proteção do meio ambiente e em 
matéria de defesa da saúde pública, nada impede que a legislação estadual e a 
legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação da União e a 
legislação do próprio Estado, em se tratando dos municípios’." (grifamos) (Relator 
Ministro Ricardo Lewandowski. DJ 22/04/2009.) 

 
  Assim, diante de tal panorama, cumpre ressaltar que a criação de norma 
municipal mais restritiva que a prevista na Lei Federal nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que 
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcóolicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220, da 
Constituição Federal, a qual dispõe, por meio de seu art. 2º, que "é proibido o uso de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 
não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público";), excluindo, assim, as vias 
públicas e os espaços ao ar livre, encontra amparo constitucional no poder de polícia 
administrativa conferido ao ente municipal, bem como na competência legislativa 
suplementar da qual está investido o Município, em matéria ambiental e de proteção e 
defesa da saúde. 
 
  Desse modo, quanto ao tema relativo ao consumo de produtos fumígenos, 
entende-se ser legítimo aos Municípios, no exercício do poder de polícia administrativa do 
qual estão constitucionalmente investidos em relação aos assuntos de seu peculiar 
interesse, bem como na competência legislativa suplementar, em matéria ambiental e de 
proteção e defesa da saúde,   estabelecerem normas mais restritivas e protetivas à saúde em 
comparação com aquelas estabelecidas pela respectiva legislação estadual e federal. 
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