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RESUMO  

 

A Administração Pública e o governo são criações abstratas da Constituição Federal de 1988. 

Para o exercício da Administração é necessário a mediação através de entidades, órgãos e 

agentes. O interesse do administrador deve versar sobre o desejo do povo, que é o legítimo 

destinatário dos bens, serviços e interesses administrados pelo Estado. O administrador 

público deve obediência aos princípios constitucionais elencados no artigo 37, caput e no 

artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99, na busca do interesse público. Para o atendimento da 

coletividade, é conferido à Administração Pública, poderes, dentre os quais destaca-se o poder 

de polícia como efetiva demonstração da interferência estatal no ajustamento de condutas 

necessárias à harmonização da sociedade, motivo pelo qual, é o objeto do presente estudo. 

Conjuntamente à esta caracterização, este trabalho pretende elencar duas situações em que 

ocorre o abuso do poder de polícia no âmbito municipal, que é a aplicação de multas 

decorrentes de lei municipal que estabelece o estacionamento rotativo pago e as oriundas de 

radares fixos, sem a presença da autoridade de trânsito.  

 

Palavras-chave: Administração Pública. Poder de Polícia. Município. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Administração Pública, no modelo de Estado adotado pelo Brasil é composta, além da 

União, estados-membros, Distrito Federal e municípios - que compõem a Administração 

Direta -, das autarquias, fundações, empresas governamentais ou entidades paraestatais, que 

figuram neste cenário como Administração Indireta.  

A atividade desempenhada pela Administração Pública não pode ser confundida com 

governo, conforme leciona Meirelles, H. L. et al (2014). Enquanto a primeira é todo o 

aparelhamento do Estado preordenado à realização de serviços visando à satisfação das 

necessidades coletivas; o segundo corresponde a expressão política de comando, de iniciativa, 

de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente.  

Preceitua ainda o aludido autor, que tanto o governo como a Administração Pública são 

criações abstratas da Magna Carta de 1988 sendo, portanto, indispensável o intermédio de sua 

atuação por entidades (pessoas jurídicas), por órgãos (centros de decisão) e por agentes 

(pessoas físicas investidas em cargos e funções). Importante destacar que o exercício da 

administração é realizado tanto pela administração direta como indireta, ou seja, neste último 

caso, pelas entidades que compõem a Administração Pública.  

Neste cenário, compete ao administrador público a obrigação de cumprir bem e 

fielmente os preceitos do direito e da moral administrativa que regem sua atuação, tendo em 

vista que este é o desejo do povo, legítimo destinatário dos bens, serviços e interesses 

administrados pelo Estado. Resta claro que a finalidade da Administração Pública não é a 

vontade do administrador, apenas resume-se à busca do bem comum para a coletividade 

administrada (MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

Na busca de seus objetivos, a Administração Pública deve obediência aos princípios 

constitucionais elencados no artigo 37, caput e no artigo 2° da Lei federal n° 9.784/99, a 

saber: legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, 

razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e 

supremacia do interesse público. Para o exercício de suas funções, são conferidos ao 

administrador público poderes e deveres, conforme destaca Meirelles, H. L. (2014), expressos 

em lei, impostos pela moral administrativa e os exigidos pelo interesse da coletividade. Dentre 

os quais, destaca-se o poder de polícia, que efetivamente demonstra a interferência estatal no 
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ajustamento das condutas necessárias à harmonização da sociedade (FERNANDES NETO, 

2011), motivo pelo qual, é o objeto do presente estudo. Conjuntamente à esta caracterização, 

este trabalho pretende elencar duas situações em que ocorre o abuso do poder de polícia no 

âmbito municipal, que é a aplicação de multas decorrentes de lei municipal que estabelece o 

estacionamento rotativo pago e as oriundas de radares fixos, sem a presença da autoridade de 

trânsito. Para tanto, procede-se à pesquisa exploratória, cujo procedimento técnico é a 

pesquisa bibliográfica.  

 

1 DOS PODERES ADMINISTRATIVOS 

 

O atendimento dos interesses públicos exige da Administração poderes administrativos, 

que não podem ser confundidos com os poderes políticos. Estes são estruturais e orgânicos 

por compor a estrutura do Estado e integrar a organização constitucional, enquanto que 

aqueles são instrumentais por serem verdadeiros instrumentos utilizados na realização das 

tarefas administrativas (MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

 

Os poderes administrativos nascem com a Administração e se apresentam 

diversificados segundo as exigências do serviço público, o interesse da coletividade 

e os objetivos a que se dirigem. Dentro dessa diversidade, são classificados, 

consoante a liberdade da Administração para a prática de seus atos, em poder 

vinculado e poder discricionário; segundo visem ao ordenamento da Administração 

ou à punição dos que a ela se vinculam, em poder hierárquico e poder disciplinar; 

diante de sua finalidade normativa, em poder regulamentar; e, tendo em vista seus 

objetivos de contenção dos direitos individuais, em poder de polícia (grifos no 

original) (MEIRELLES, H. L. et al, 2014, p. 130).  

 

O poder vinculado é aquele decorrente da norma legal pré-estabelecida e está 

estritamente ligado ao princípio da legalidade, que condiciona os atos da administração 

pública ao conteúdo das leis. Qualquer omissão ou desvio do preceito legal gera nulidade do 

ato, o que é pacificamente reconhecido pelos tribunais superiores. Normalmente os elementos 

vinculados correspondem à competência, finalidade e forma da prática de determinado ato 

administrativo, além de outras minúcias que podem estar estabelecidas pela lei 

especificamente (MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

Diversamente do poder vinculado é o poder discricionário, que confere à Administração 

Pública a liberdade de escolha de acordo com a conveniência, oportunidade e conteúdo. A 
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principal diferença entre eles é que neste o administrador tem maior liberdade de ação, 

contudo, mesmo tendo esta liberdade de escolha, não pode o administrador deixar de revestir-

se das formalidades preconizadas pela lei, que correspondem ao poder vinculado. É possível 

verificar que estes dois poderes são diversos, porém, andam sempre juntos dentro da 

Administração Pública (CARVALHO FILHO, J. S., 2014).  

Com relação ao poder hierárquico, leciona Hely Lopes Meirelles e colaboradores (2014, 

p. 135), in verbis:  

 

Poder hierárquico é o de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as 

funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a 

relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Poder 

hierárquico e poder disciplinar não se confundem, mas andam juntos, por serem os 

sustentáculos de toda organização administrativa.  

 

O poder hierárquico é, conforme entendimento de Carvalho Filho, J. S. (2014), próprio 

do Executivo, sendo imprescindível a hierarquização entre seus vários órgãos e agentes para 

ordenação dos serviços administrativos. Tal poder não se coaduna às estruturas do Legislativo 

ou Judiciário.  

O poder disciplinar decorre do poder hierárquico, tendo em vista que neste a 

Administração Pública distribui e escalona as funções executivas enquanto que naquele ela 

controla o desempenho dessas funções e as conduta interna dos servidores, responsabilizando-

os pelas faltas cometidas. O que não se pode confundir é o poder disciplinar com o poder 

punitivo do Estado, sendo que tal diferença reside na substância do próprio ato. O primeiro é 

realizado como faculdade punitiva interna da Administração e, portanto, abrangem apenas as 

infrações relacionadas com o serviço, já o segundo possui finalidade social, visando a 

repressão de crimes e contravenções penais e é realizado fora da Administração ativa, pelo 

Poder Judiciário (MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

O poder regulamentar, segundo Meirelles e colaboradores (2014, p. 142-143), é 

definido:  

 

O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes do Executivo 

(Presidente da República, Governadores e Prefeitos) de explicar a lei para sua 

correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua 

competência ainda não disciplinada por lei. É um poder inerente e privativo do 

Chefe do Executivo (CF, art. 84, IV), e, por isso mesmo, indelegável a qualquer 
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subordinado [...] a faculdade normativa, embora caiba predominantemente ao 

Legislativo, nele não se exaure, remanescendo boa parte para o Executivo, que 

expede regulamentos e outros atos de caráter geral e efeitos externos. Assim, o 

regulamento é um complemento da lei naquilo que não é privativo da lei [...].  

 

Por fim, o poder de polícia, não menos importante, merece capítulo próprio por ser o 

objeto principal do presente estudo.  

 

2 DO PODER DE POLÍCIA 

 

Merece especial destaque o poder de polícia, que é exercido exclusiva e 

concorrentemente nas três esferas estatais, com o fim de controle sobre todas as atividades 

que afetam a coletividade. A competência, geralmente, é regulada pelo poder de regulamentar 

a matéria, conforme previsão constitucional. Contudo, há casos que interessam 

simultaneamente às três esferas, sendo, neste caso, o poder de policiar e regulamentar a 

matéria é difuso entre os entes interessados (CARVALHO FILHO, J. S., 2014).  

 

[...] o poder de polícia é 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 a 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 (grifos no original) (MEIRELLES, H. L. et al, 2014, p. 145-

146).  

 

Em suma, leciona Diogenes Gasparini (2004), o poder de polícia é o conjunto de 

atribuições concedidas à Administração, para disciplinar e restringir direitos e liberdade 

individuais em favor do interesse público. Tal conceituação é amplamente aceita pela 

legislação pátria, em que, no artigo 78 do Código Tributário Nacional é previsto:  

 

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 do 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 Pode Público, à 

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

coletivos.  

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 

desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância 

ao processo legal e, tratando-se de atividade que e lei tenha como discricionária, sem 

abuso ou desvio de poder.  



ARTIGO 

 
 

A (I) LEGALIDADE DO PODER DE POLÍCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL 
 

Convém ressaltar que existem diferentes tipos de polícia, a saber: polícia administrativa, 

polícia judiciária e polícia de manutenção da ordem pública. A primeira, que é que nos 

interessa, incide sobre bens, direitos e atividades, ao passo que as demais atuam sobre pessoas 

individual e indiscriminadamente. As restrições atinentes ao poder de polícia administrativo 

não podem visar aniquilar as liberdades públicas, tão pouco os direitos fundamentais do 

indivíduo, assegurados pela Magna Carta, dentre os quais podemos citar o direito de 

propriedade e o exercício de atividade regulamentada ou lícita (MEIRELLES, H. L. et al, 

2014).  

O poder de polícia tem extensão muito ampla, o que abrange, desde a proteção à moral e 

aos bons costumes até a segurança nacional em particular, conforme as palavras do ilustre 

Hely Lopes Meirelles e colaboradores (2014, p. 149):  

 

Daí encontrarmos nos Estados modernos a polícia de costumes, a polícia sanitária, a 

polícia das construções, a polícia das águas, a polícia da atmosfera, a polícia 

florestal, a polícia de trânsito, a polícia dos meios de comunicação e divulgação, a 

polícia das profissões, a polícia ambiental, a polícia da economia popular, e tantas 

outras que atuam sobre atividades particulares que afetam ou possam afetar os 

superiores interesses da comunidade que ao Estado incumbe velar e proteger. Onde 

houver interesse relevante da coletividade ou do próprio Estado haverá, 

correlatamente, igual poder de polícia administrativa, para a proteção destes 

interesses. É a regra, sem exceção.  

 

A Administração Pública faz com que cada cidadão ceda pequenas parcelas de seus 

direitos individuais à comunidade, visando o bem comum. Em contrapartida, o Estado retribui 

essas restrições em segurança, higiene, ordem, sossego, moralidade, além de outros benefícios 

públicos cuja finalidade é o bem-estar geral. Para tanto, o administrador faz uso do poder de 

polícia a ele conferido, que se trata de poder discricionário, o que quer dizer que é previsto em 

lei, porém, não seu modo de operação, que fica a cargo do próprio administrador. Todavia, em 

caso da autoridade ultrapassar os limites no emprego deste poder, incidirá em abuso de poder, 

que é totalmente corrigível pelo Poder Judiciário, seja na forma de desvio ou excesso de poder 

(MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

O exercício do poder de polícia exige atributos e peculiaridades específicos, que são a 

discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. O primeiro diz respeito à 

liberdade de ação do administrador dentro do limite legal, da oportunidade e conveniência, 

que não pode, contudo, ser confundido com arbitrariedade, que é a ação fora ou excedente da 
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lei, com abuso ou desvio de poder, o que é vedado pelo ordenamento pátrio. A 

autoexecutoriedade corresponde à faculdade da Administração Pública em executar, 

diretamente, sem intervenção do Poder Judiciário, suas decisões por seus próprios meios. Ao 

passo que a coercibilidade é imposição coativa das medidas adotadas pelo administrador que, 

inclusive, justifica o emprego de força física em caso de oposição do infrator. Entretanto, essa 

atribuição não pode ser confundida com o excesso de poder ou abuso de autoridade, 

caracterizados pela utilização de violência desnecessária ou desproporcional à resistência 

oferecida, cuja utilização tem o condão de nulificar o ato, bem como, buscar a 

responsabilização civil e criminal dos culpados (CARVALHO FILHO, J. S., 2014).  

A atuação da polícia administrativa se dá por meio de ordens e proibição e, sobretudo, 

por meios de normas limitadoras e sancionadoras da conduta de quem utiliza bens ou exerce 

atividades que possam colocar em risco a coletividade. Para tanto, a Administração Pública 

estabelece limitações administrativas por meio da edição de leis e regulamentos fixando 

instruções para o exercício das atividades que devam ser policiadas (MEIRELLES, H. L. et 

al, 2014).  

Outra forma de atuação do poder de polícia é a fiscalização, por meio da qual a 

autoridade verifica a normalidade da utilização do bem ou se a realização da atividade 

policiada está em conformidade com o projeto de execução, com as normas legais e com os 

regulamentos pertinentes. Em caso de inconformidade, o fiscal deve advertir verbalmente o 

infrator ou confeccionar o auto de infração, por meio do qual, cominará a sanção cabível para 

a oportuna execução pela Administração Pública (MEIRELLES, H. L. et al, 2014).  

 

As sanções do poder de polícia, como elemento de coação e intimidação, 

principiam, geralmente, com a multa e se escalonam em penalidades mais graves 

como a interdição de atividade, o fechamento de estabelecimento, a demolição de 

construção, o embargo administrativo de obra, a destruição de objetos, a 

inutilização de gêneros, a proibição de fabricação ou comércio de certos produtos a 

vedação de localização de indústrias ou de comércio em determinadas zonas e tudo 

mais que houver de ser impedido em defesa da moral, da saúde e da segurança 

pública, bem como da segurança nacional, desde que estabelecido em lei ou 

regulamento (MEIRELLES, H. L. et al, 2014, p. 154-155).  

 

Por fim, os atos de polícia possuem condições de validade, como competência, 

finalidade, forma, proporcionalidade da sanção e legalidade dos meios empregados. Esgotadas 

as generalidades que cercam este poder, passamos a analisar duas situações práticas 
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comumente ocorrentes na sociedade contemporânea: a aplicação de multas de trânsito pela 

guarda municipal e aplicação de multa por radares fixos nas vias.  

 

3 DA (I) LEGALIDADE DO PODER DE POLÍCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL 

 

Preleciona Grisa Júnior, C. A., que, desde a implementação do Código Civil de 1917, os 

entes federados estão autorizados a exigir remuneração pelo uso particular de bens públicos. 

Daí surgiu a ideia de adoção de estacionamento rotativo pago nas vias de maior concentração 

de tráfego, como acontece atualmente no centro do Município de Toledo, conforme Lei 

Municipal nº 1.783/95, artigo 3º.  

 

Art. 3º - Os proprietários e/ou condutores de veículos estacionados em desacordo 

com o disposto nesta Lei ou que infringirem qualquer norma pertinente ao “EstaR” 

serão notificados, mediante a emissão de Aviso/Auto de Infração.  

§ 1º - Os Avisos/Autos de Infração a que se refere o caput deste artigo poderão ser 

regularizados na fiscalização do “EstaR” ou em empresas credenciadas pela 

Secretaria de Segurança e Trânsito, nos termos do regulamento, sendo permitida a 

regularização de, no máximo, dez avisos de irregularidade por mês, aplicando-se 

aos avisos que excederem aquele número o disposto no parágrafo seguinte.  

§ 2º - Não havendo regularização nos prazos previstos no regulamento, os 

Avisos/Autos de Infração serão remetidos ao órgão competente, para a respectiva 

conversão em multa de trânsito, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 

181, XVII, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) (grifo nosso).  

 

A Constituição Federal de 1988 em nada inovou em termos da utilização privada de 

bens públicos, apenas delegou a competência para legislar sobre trânsito e transportes à 

União, com a ressalva de que lei complementar pode autorizar os estados a legislarem sobre 

questões específicas deste tema, de acordo com o artigo 22, inciso XI (GRISA JÚNIOR, C. 

A.).  

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que passou a viger em 1998, em seu artigo 24, 

inciso X, afirma que os municípios estão autorizados a implementar estacionamento rotativo 

pago. Ora, esta já era uma prática ocorrente na situação fática de muitos municípios 

brasileiros. Tal “inovação” fez com que alguns municípios passassem a aplicar multas de 

trânsito aos motoristas que descumprissem o regramento insculpido na legislação municipal, 

fundamentando a penalidade no artigo 181, inciso XVII do Códex (GRISA JÚNIOR, C. A.).  
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O poder de polícia conferido ao município tem natureza administrativa, portanto, nada 

tem a ver com aplicação de matéria de trânsito. As vias públicas são bens comuns de uso do 

povo e, a cobrança pelo estacionamento rotativo tem por base que quando um munícipe 

estaciona seu veículo na via, está privando outro de o fazer, logo, deve pagar por isso. Resta 

evidente que o fundamento pela cobrança no estacionamento em vias públicas não é o art. 

181, XVII do CTB, mas sim o art. 103, do vigente Código Civil de 2002 (GRISA JÚNIOR, 

C. A.).  

Afirma Grisa Júnior ainda, que, os municípios que aplicam multas de trânsito aos 

condutores que não respeitam lei municipal, acreditam que o município tem competência para 

legislar sobre matéria de trânsito, o que é vedado pela Magna Carta; pois, como já afirmado, 

tal competência é privativa da União, podendo, por lei complementar, ser delegada aos 

estados. Outro pensamento que poderia surgir seria afirmar que o art. 24, X do CTB delega tal 

competência aos municípios, o que é uma aberração jurídica, visto que, jamais uma lei 

ordinária poderia delegar uma competência privativa prevista constitucionalmente.  

De mais a mais, a cominação prevista no CTB para quem “estacionar em desacordo com 

as situações regulamentadas especificamente pela sinalização” é norma que requer 

regulamentação, o que ocorre por atos normativos de competência privativa da União. Aos 

municípios há a incumbência em aplicar o previsto às condições da cidade, e não em criar 

regulamentos municipais concorrentemente. Aduz ainda Cesar Augusto Grisa Júnior, ipsis 

literis:  

  

No caso concreto, trata-se, por óbvio, de legislação ou normatização de trânsito, já 

que as sinalizações são padronizadas por atos normativos federais. Todas as 

sinalizações existentes estão previstas no anexo II do CTB, conforme o artigo 336 

desse mesmo diploma [...] aliás, o art. 80 do CTB é expresso ao vedar a utilização de 

qualquer outra sinalização senão as previstas no próprio código ou sua legislação 

complementar.  

Não existe qualquer sinalização constante na lei ou nos atos normativos exarados 

pela autoridade competente que regulamente estacionamento rotativo pago 

municipal [...]  

 

Da mesma forma, não há penalidade prevista no CTB para o motorista que estacione seu 

veículo em desacordo com a legislação municipal. Dessa forma, não se pode aceitar que lei 

municipal verse sobre matéria de trânsito, mesmo na criação de sinalização não prevista no 

CTB, que cria nova forma de penalização (GRISA JÚNIOR, C. A.).  
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A despeito disso resta concluir que, no caso concreto da Lei Municipal nº 1.783/95, a 

aplicação de multa administrativa pela utilização privada de bens públicos encontra respaldo 

jurídico em outras normas. Contudo, a conversão desta em multa de trânsito, conforme 

previsto nos §§ 1º in fine e 2º, do art. 3º, com fundamento no art. 181, XVII do CTB é ato 

inconstitucional, incompatível com as demais normas de direito pré-estabelecidas no 

ordenamento pátrio, ou seja, uma aberração jurídica, por usurpar a competência legislativa 

municipal.  

Engana-se quem pensa que este é o único fato ilegal na aplicação do poder de polícia 

pela Administração Pública. Benevides Fernandes Neto (2011) estuda acerca da fiscalização 

de trânsito que ocorre mediante radares fixos nas vias, o que é contrário ao previsto no CTB.  

É da competência dos órgãos e entidades executivos rodoviários das três esferas, no 

âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar penalidades e 

medidas administrativas cabíveis, conforme previsão do artigo, 22, caput, incisos V e VI e 

artigo 24, incisos VI, VII e VIII, todos da Constituição Federal (FERNANDES NETO, B., 

2011).  

 

O pleno exercício do poder de polícia de trânsito pressupõe, inicialmente, uma 

autorização legal explícita atribuindo a um determinado órgão ou entidade pública a 

faculdade de agir.  

Neste interregno a competência é sempre condição vinculada dos atos 

administrativos, decorrentes necessariamente da prévia enunciação legal. A sua 

existência constitui limite à atuação, que somente poderá emanar de autoridade 

legalmente habilitada (FERNANDES NETO, B., 2011, p. 4).  

 

Órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito podem delegar 

parcela do exercício do poder de polícia aos agentes públicos integrantes de seus quadros, 

que, por redação dos §§ 2º e 4º do artigo 280 do CTB, devem ser servidor civil, celetista ou 

estatutário, ou policial militar, incumbindo a estes lavrar o auto de infração diante da 

ocorrência da infração prevista na legislação de trânsito (FERNANDES NETO, B., 2011).  

O Código de Trânsito Brasileiro, como supramencionado, possui normas em branco que, 

por sua natureza, exigem regulamentação. Então o art. 12 do CTB estabelece que a 

competência para regulamentação é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) que, no 

exercício de suas atribuições edita resoluções e deliberações para levar a efeito a competência 

a si atribuída. Conforme leciona Fernandes Neto (2011) “[...] exorbitando a delegação que lhe 
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concedeu o CTB, este douto órgão [CONTRAN] vem, reiteradamente, agindo spont própria e 

alargando conceitos e criando situações novas não previstas naquele códex [CTB]”.  

O exercício do controle de velocidade de veículos pode ser instrumentalizado por 

equipamentos que ajudam os agentes de trânsito. No caso de radares móveis, não há qualquer 

empecilho, tendo em vista que, deve, o agente, assinar ao auto de infração enviado ao 

motorista, garantido, assim, o previsto no CTB (FERNANDES NETO, B., 2011).  

O problema surge com a edição da Resolução nº 23/98 do CONTRAN que inovou, 

criando a figura dos radares fixos, que podem estar operando sem a presença da autoridade de 

trânsito. Tal dispositivo abusou das atribuições conferidas ao órgão pelo CTB tendo em vista 

que o CONTRAN dispensou o requisito exigido pelo próprio CTB para a ocorrência das 

autuações de trânsito, qual seja, a presença da autoridade ou agente de autoridade de trânsito 

(FERNANDES NETO, B., 2011).  

 

[...] o CONTRAN criou regra nova não prevista naquele códex [CTB], incidindo em 

inconstitucionalidade latente ao prever que a utilização destes instrumentos poderia 

ser feita sem a presença da autoridade ou do agente de autoridade de trânsito.  

Surgiu então [...] o agente público artificial, ente despersonalizado a quem a 

autoridade de trânsito delegava competência para exercer o poder de polícia de 

trânsito, com a finalidade de exercer a fiscalização de velocidade, registrar a 

velocidade imprimida pelo veículo e emitir comprovante da ocorrência da infração, 

o qual era posteriormente encaminhado à autoridade competente para os fins 

colimados no art. 281 do CTB (FERNANDES NETO, B., 2011, p. 9-10).  

 

Sobre esse assunto afirma Maurício Petraglia apud Fernandes Neto (2011, p. 10):  

 

[...] o que foi previsto, foi a possibilidade de utilização das máquinas de um modo 

geral única e exclusivamente para produção de prova, por outro lado, nunca houve 

permissão para aparelhos eletrônicos lavrarem Autos de Infração, muito menos para 

aplicarem penalidades aos motoristas, bem como não existe consentimento para 

referidos equipamentos relatarem a ocorrência das infrações para as autoridades 

competentes efetivarem posteriormente a lavratura dos autos de infração de trânsito.  

 

A regra editada pelo CONTRAN, conclui Fernandes Neto (2011), fere princípios 

constitucionais e a competência privativa da União em legislar sobre trânsito, visto que sua 

regulamentação extrapola os limites estabelecidos pelo CTB, ofendendo, assim, o direito dos 

administrados que ficam sujeitos à sanha arrecadatória de alguns órgãos e entidades de 
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trânsito. Não obstante, essa prática fere o princípio da legalidade e configura abuso de poder 

por parte do CONTRAN.  

Em que pese toda a argumentação supra, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem 

entendendo que a aplicação de multas de trânsito por radares fixos, sem a presença de 

autoridade de trânsito é legal, tendo em vista, que as pessoas vêm sendo substituídas por 

máquinas em diversos setores e não poderia ser diferente no caso de trânsito, como já ocorre 

com os computadores que promovem o controle semafórico. Senão vejamos a ementa:  

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO (MULTA DE 

TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. EQUIPAMENTO 

ELETRÔNICO -RADAR FIXO-. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO AGENTE AUTUADOR. ART. 280 DO CTB. 

RESOLUÇÃO DO CONTRAN) INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DO 

ART. 535, E INCISOS, DO CPC. [...] 

Os ''pardais'' não aplicam multas, apenas fornecem elementos fáticos para que o 

DETRAN lavre o auto e imponha sanções quando comprovadas as infrações. 

Deveras consoante assente no direito administrativo: ''Figure-se, agora, a mesma 

central controladora de semáforos, comandada por um computador e que vá 

promovendo o cambiar de luzes em função de sinais de radar indicadores dos níveis 

de congestionamento de tráfegos na região. Quem estará efetuando as sucessivas 

ordens de ''siga'' ou ''pare'', simbolizadas pela cor das luzes, é uma máquina; não um 

homem. Aliás, no futuro, certamente serão comuns atos praticados por máquinas. 

Hoje mesmo já existem outros casos além do indicado. Há ''parquímetros'' que 

expedem multas, uma vez excedido o prazo de estacionamento. Têm-se nesses 

casos, portanto, demonstrações de que pode haver atos administrativos que não são 

produzidos por homens. Não se pode, de outro lado, falar em uma vontade da 

máquina que os expede.''(Celso Antônio Bandeira de Mello in Curso de Direito 

Administrativo, 15ª ed., Malheiros Editores, São Paulo, 2002, pág:341/342). (EDcl 

no REsp 772.347/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 189).  

 

Em continuidade à pesquisa, não encontramos jurisprudência sobre esse assunto 

junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que indica, a priori, que este tribunal ainda não 

se posicionou a cerca da constitucionalidade da aplicação de multas por radares fixos sem a 

presença da autoridade de trânsito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A administração Pública é exercida nas modalidades centralizada e descentralizada, 

sempre por intermédio de entidades, órgãos e agentes. O fim desta é a busca do bem comum, 

ou seja, ela tutela o dito interesse coletivo. Para tanto deve obediência aos princípios da 

legalidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, 

proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, motivação e supremacia 

do interesse público.  

Para o exercício de suas funções, são conferidos poderes à Administração Pública, 

verdadeiros instrumentos para realização das tarefas administrativas, a saber: poder vinculado, 

poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de 

polícia. Merece destaque este último por ser verdadeira ferramenta de controle sobre todas as 

atividades que afetam a coletividade.  

O poder de polícia é o conjunto de atribuições concedidas à Administração para 

disciplinar e restringir direitos e liberdades individuais em favor do interesse público. O 

exercício do poder de polícia se dá mediante ordens e proibição, através da edição de leis, 

bem como, através de fiscalização para saber se as regulamentações estão sendo seguidas 

pelos particulares.  

O equívoco se inicia quando há uma confusão na interpretação das leis, em que os 

municípios passaram a aplicar multas de trânsito decorrentes da inobservância da lei 

municipal que estabelece o estacionamento rotativo pago. Tal incoerência é usurpação de 

competência constitucionalmente estabelecida, além de consideração errônea sobre a natureza 

das sanções administrativas.  

Outro fator ilegal na aplicação de multas de trânsito são as multas oriundas de radares 

fixos, sem a presença de autoridade de trânsito, em desacordo com o estabelecido no CTB. 

Além de ilegal, este tipo de multa é considerada uma usurpação de competência do 

CONTRAN, tendo em vista que este órgão deve regulamentar o disposto no CTB e não 

inovar neste sentido.  

Em que pese essa antinomia de normas, o STJ vem se posicionando em acatar a 

legalidade da aplicação de multas por radares fixos, sem a presença da autoridade de trânsito, 

sob o fundamento de que é uma consequência natural a substituição dos homens por máquinas 
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para situações pontuais como essa. Até o presente não foi encontrado qualquer julgado do 

STF sobre esse assunto, ficando prejudicada a análise em relação à constitucionalidade de tais 

multas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. Ed. rev., 

ampl. E atual. Até 31-12-2013, São Paulo: Atlas, 2014.  

 

CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. Vade Mecum Saraiva. 17. 

Ed. atual. E ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, 2074 p.  

 

FERNANDES NETO, Benevides. Agente Público Artificial. E-GOV, disponível em: < 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/20073-20074-1-PB.pdf>, acessado 

em 21 set. 2015.  

 

GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 9. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 

2004, 924 p.  

 

GRISA JÚNIOR, Cesar Jackson. A Inconstitucionalidade da Aplicação de Multa de Trânsito 

a Infrator de Lei Municipal que Regulamenta Estacionamento Pago Rotativo. Site AGU, 

disponível em < http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/680284>, acessado em 21 

set. 2015.  

 

MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. 

Direito Administrativo Brasileiro. 40. Ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2014, 941 

p.  

 

 

 

 

http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/680284

