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PODER DE POLÍCIA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
APLICAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – IMPOSSIBILIDADE

REsp. nº 817.534–MG
Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Recorrida: Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrans
Relator: Min. Mauro Campbell Marques

Administrativo. Poder de polícia. Trânsito. Sanção pecuniária aplicada por sociedade de economia mista. Impossibilidade.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de conhecimento
levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem tenha sido a lei local, não há
dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegação de poder de polícia)
é retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da competência dos
órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do requisito do pré-questionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser
conceituado como o dever estatal de limitar o exercício da propriedade e da liberdade em favor do
interesse público. A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: i) legislação, ii) consentimento, iii) fiscalização e iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos
ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à
velocidade estabelecida em lei (fiscalização), e também a Administração sanciona aquele que não
guarda observância ao CTB (sanção).
5. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,
comprometido pela busca do lucro – aplicação de multas para aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em
que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das
notas taquigráficas, após o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin, acompanhando o Sr.
Ministro Mauro Campbell Marques, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator.

Os Srs. Ministros Eliana Calmon, Castro
Meira, Humberto Martins e Herman Benjamin (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro-Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília, 10 de novembro de 2009 (data do
julgamento).
Min. Mauro Campbell Marques, Relator.

Para visualizar a matéria completa, favor se logar.
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JURISPRUDÊNCIA

O Exmº Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, com fundamento na alínea a do
inc. III do art. 105 da Constituição da República,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais assim ementado (fls. 390):
Administrativo e constitucional. Ação
civil pública. BHTrans. Poder de polícia.
Fiscalizar o trânsito e impor sanções.
Competência legislativa suplementar.
Validade. Matéria de interesse local que
pode ser regulamentada pela municipalidade. A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrans, criada com
o objetivo de gerenciar o trânsito local, tem
competência para aplicar multa aos infratores de trânsito, nos termos do art. 24 do Código Nacional de Trânsito. Sendo o poder de
polícia inerente à Administração Pública e
recebendo o agente de trânsito delegação da
autoridade competente para agir dentro dos
limites da jurisdição do Município, extrai-se
que este possui o poder-dever de aplicar as
multas cabíveis ao ato infracional em concreto, sob pena de sua atuação, ao final, revelar-se inócua.
Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados (fls. 414).
Nas razões recursais (fls. 425/451), sustenta
o recorrente ter havido violação aos arts. 535 do
Código de Processo Civil – CPC e 21 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
Contra-razões a fls. 514/524.
O juízo de admissibilidade foi positivo na origem (fls. 538/540), e o recurso foi regularmente
processado.
É o relatório.

VOTO
O Exmº Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (Relator): Penso que assiste razão ao recorrente.
Antes de adentrar o mérito da controvérsia,
convém afastar a preliminar de conhecimento
levantada pela parte recorrida. Embora o funda-

mento da origem tenha sido a lei local, não há
dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente
em sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos
dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida
em que estes artigos tratam da competência dos
órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela
instância ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do requisito do pré-questionamento.
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No que tange ao mérito, convém assinalar
que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser
conceituado como o dever estatal de limitar o
exercício da propriedade e da liberdade em favor
do interesse público. A controvérsia em debate é
a possibilidade de exercício do poder de polícia
por particulares (no caso, aplicação de multas de
trânsito por sociedade de economia mista).
As atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupos, a saber: i) legislação,
ii) consentimento, iii) fiscalização e iv) sanção.

No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos
ficam bem definidos: o CTB estabelece normas
genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização), e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
Somente os atos relativos ao consentimento
e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder
de coerção do Poder Público.

No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro – aplicação
de multas para aumentar a arrecadação.
Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso especial.

VOTO-VISTA
Administrativo. Ação civil pública.
Poder de polícia. Gerenciamento de

