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Resumo 

O poder de polícia é um dos mais importantes e coativos poderes atribuídos à Administração Pública 

pelo ordenamento jurídico, tendo como finalidade a persecução do interesse público por meio da 

limitação da liberdade e propriedade dos administrados. Destarte, questiona-se a validade de eventual 

delegação de tão robusta prerrogativa a particulares. Em que medida um particular poderá realizar atos 

tipicamente decorrentes do poder de polícia? É lícito, por exemplo, que uma instituição privada seja 

credenciada pelos departamentos de trânsito para emitir laudos de inspeção veicular, necessários ao 

licenciamento do automóvel? Uma empresa pública poderia realizar a fiscalização de trânsito? Empresas 

privadas podem emitir laudos para fundamentação de decisões quanto à concessão de licenças 

ambientais? Com a intenção de contribuir com a discussão, este estudo busca delinear qual a posição 

dos principais doutrinadores administrativistas e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

acerca dos limites da referida delegação. Trata-se de estudo de natureza exploratória com revisão 

bibliográfica e pesquisa de jurisprudência. Além de obras gerais de Direito Administrativo, são 

utilizados artigos científicos especializados, em especial os publicados na Revista de Direito 

Administrativo da Fundação Getúlio Vargas e na Enciclopédia Jurídica da PUCSP, bem como acórdãos 

pertinentes ao assunto proferidos pelo STJ. Dentro da disciplina dos atos administrativos, importou 

distinguir os atos instrumentais ou acessórios dos atos jurídicos. Nessa seara, o principal aspecto 

identificado foi o de que a função de polícia administrativa comporta um ciclo com quatro atividades 

(legislação, consentimento, fiscalização e sanção) e nem todas elas envolvem o exercício do poder de 

império ou de coerção. Concluiu-se que, embora não seja possível, às vezes, delimitar com precisão o 

campo de cada atividade dentro do ciclo de polícia, as atividades de consentimento e fiscalização são 

compatíveis com o exercício por particulares. Já as atividades de legislação e sancionamento, por se 

verificarem no cerne de prerrogativas tipicamente estatais, envolvendo o poder normativo e a coerção 

do Estado, não são passíveis de delegação. 
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