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(P lenário) 

 
O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada, pelo 
Procurador-Geral da República, contra a Lei 8.027/2003, que autorizou o parcelamento de multa 
vencida, resultante de infração de trânsito, e sua norma regulamentadora, Decreto 3.404/2004, 
ambos do Estado de Mato Grosso. Neste, autorizou-se que a penalidade de multa vencida, 
resultante de infração, pudesse ser dividida. Rejeitou-se preliminar de não conhecimento do 
Decreto 3.404/2004, porquanto se trataria de norma regulamentadora da lei questionada. No 
mérito, ante a usurpação de competência legislativa privativa da União, declarou-se a 
inconstitucionalidade da Lei 8.027/2003 e, por arrastamento, do referido decreto. Vencidos os 
Ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, Presidente, que julgavam improcedente o pleito ao 
fundamento de que as normas seriam um esforço do Poder Público em arrecadar o valor das 
multas. Observavam que os diplomas não tratariam de trânsito, mas de receita.   ADI 3708/MT, 
rel. Min. Dias Toffoli, 11.4.2013. (ADI-3708) 
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