
SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

AUTUAÇÕES EMITIDAS POR ENQUADRAMENTO
EXERCÍCIO 2014

Posição  Enquadramento Infração
1 74550 Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% 143.343
2 60503 Avançar o sinal vermelho do semáforo - fiscalização eletrônica 127.104
3 56732 31.415
4 55500 Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização 23.810
5 51851 Deixar o condutor de usar o cinto segurança 22.514
6 56810 22.210
7 74630 Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% 18.820
8 55412 Estacionar em desacordo com a regulamentação - estacionamento rotativo 16.320
9 73662 Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular 13.656
10 54521 Estacionar no passeio 7.286
11 60501 Avançar o sinal vermelho do semáforo 6.063
12 55680 Estacionar local/horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização 5.749
13 55411 Estacionar em desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização 2.318
14 60412 Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização 2.032
15 57380 2.018
16 51852 Deixar o passageiro de usar o cinto segurança 1.863
17 53800 Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do alinhamento da via transversal 1.678
18 74710 Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% 1.593
19 57200 Transitar pela contramão de direção em via com duplo sentido de circulação 1.495
20 51930 Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/ CTB 1.373
21 54870 Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla 1.288
22 58191 Transitar com o veículo em calçadas, passeios 1.149
23 55413 Estacionar em desacordo com a regulamentação - ponto ou vaga de táxi 1.085
24 54600 Estacionar em guia de calçada rebaixada destinada à entrada/saída de veículos 988
25 55090 Estacionar no ponto de embarque/desembarque de passageiros transporte coletivo 945
26 70301 Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança 931
27 55415 911
28 58196 Transitar com o veículo em divisores de pista de rolamento,marcas de canalização 873
29 55250 Estacionar na contramão de direção 863
30 58197 Transitar com o veículo em acostamentos 781
31 55416 Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga idoso 681
32 59670 Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela 640
33 54522 Estacionar sobre faixa destinada a pedestre 602
34 70481 Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro s/ capacete 597
35 54526 Estacionar ao lado/sobre divisores de pista de rolamento/marcas de canalização 514
36 57463 Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - veículo de carga 497
37 55920 Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m 482
38 54525 Estacionar ao lado ou sobre canteiro central 430
39 73661 Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conec a aparelhagem sonora 412
40 70302 Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor c/ capacete s/ viseira/óculos proteção 391
41 56300 Parar na área de cruzamento de vias 383
42 56222 Parar sobre faixa destinada a pedestres 343
43 55414 Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga de carga/descarga 338
44 70640 Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados 327
45 52070 Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança 290
46 59910 Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização 263
47 57461 261
48 56731 Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso 260
49 65640 Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga 225
50 60411 Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização 217
51 58350 214
52 61220 203
53 58433 191
54 61900 Entrar/sair área lindeira sem precaução com a segurança de pedestres e veículos 173
55 68580 Transitar com o veículo com lotação excedente 173
56 59591 Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso 171
57 60681 Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares 169
58 56650 Parar em local/horário proibidos especificamente pela sinalização 158
59 64910 Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto 152

Quant

Parar sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso (fisc eletrônica)

Transitar na faixa/pista da direita regul circulação exclusiva determ veículo

Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único

Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga portador necessid especiais

Transitar em local/horário não permitido pela regul estabelecida pela autoridade

Desobedecer às ordens emanadas da autorid compet de trânsito ou de seus agentes
Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ motorizado na faixa a ele destinada
Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança direção
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60 54010 Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 1m 150
61 58192 Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas 142
62 52311 Atirar do veículo objetos ou substâncias 135
63 58434 132
64 60502 Avançar o sinal de parada obrigatória 130
65 70561 129
66 56900 102
67 52152 Dirigir ameaçando os demais veículos 94
68 72340 Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante à noite 91
69 54527 Estacionar ao lado ou sobre gramado ou jardim público 90
70 58270 Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras 90
71 61300 90
72 54100 Estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB 85
73 57462 Transitar em local/horário não permitido pela regulamentação - rodízio 84
74 73150 Dirigir o veículo com o braço do lado de fora 80
75 54790 Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo 77
76 56221 Parar no passeio/calçada 77
77 58194 Transitar com o veículo em canteiros centrais 73
78 52151 Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública 70
79 70482 63
80 68661 61
81 73740 Bloquear a via com veículo 60
82 53710 Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível 58
83 59593 Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento 56
84 64830 Usar buzina que não a de toque breve como advertência a pedestre ou condutores 53
85 55840 Parar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m 42
86 70991 Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem segurar o guidom com ambas as mãos 38
87 54283 Estacionar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido 37
88 60250 Executar retorno nas interseções, entrando na contramão da via transversal 36
89 72930 36
90 53980 Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50cm a 1m 35
91 59594 35
92 60760 Transpor bloqueio viário policial 35
93 61810 Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência 35
94 56570 Parar na contramão de direção 33
95 58511 33
96 60174 Executar operação de retorno passando por cima de canteiro divisor de pista 33
97 55760 Parar nas esquinas e a menos 5m do bordo do alinhamento da via transversal 32
98 56060 Parar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB 29
99 60841 Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de sinal luminoso 29

100 54524 Estacionar nas ilhas ou refúgios 27
101 58000 27
102 69471 Conduzir pessoas nas partes externas do veículo 27
103 70303 27
104 70562 Conduzir ciclo fazendo malabarismo ou equilibrando-se em uma roda 27
105 63943 26
106 57970 25
107 58193 25
108 57030 24
109 57704 23
110 58780 23
111 60175 Executar operação de retorno passando por cima de faixa de pedestres 22
112 56225 Parar nos divisores de pista de rolamento e marcas de canalização 21
113 70722 21
114 62700 20
115 70721 Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando criança menor de 7 anos 19
116 60172 Executar operação de retorno passando por cima de ilha, refúgio 17
117 54950 Estacionar na área de cruzamento de vias 16
118 60330 Executar retorno c/prejuízo da circulação/segurança ainda que em local permitido 16

Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, mudança de faixa

Conduzir motoc/moton/ciclomotor fazendo malabarismo/equilibrando-se em uma roda
Transitar na faixa/pista da esquerda regul circulação exclusiva determ veículo

Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ mot que ñ haja concluído a travessia

Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transp. passag s/ viseira/oculos proteç
Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas qdo ñ licenciado p/esse fim

Utilizar o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência

Ultrapassar pela contramão veíc parado em fila junto qq impedimento à circulação

Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à esquerda qdo for manobrar

Deixar guardar dist segurança lat/front entre seu veíc e demais e ao bordo pista

Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem vestuário aprovado pelo Contran

Deixar de reduzir veloc na proxim estação embarque/desembarque passageiros
Forçar passagem entre veícs trans sent oposto na iminência realiz ultrapassagem
Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos
Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regul
Deixar de dar passagem a veíc de operação e fiscalização de trânsito devid ident
Ultrapassar pela direita, salvo qdo veíc da frente der sinal p/ entrar esquerda

Conduzir motoc/moton/ciclom transp criança s/ condição cuidar própria segurança
Deixar de reduzir a veloc onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente
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119 61570 16
120 58431 15
121 55172 Estacionar nas pontes 13
122 60171 Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio 13
123 67851 Transitar com veículo derramando a carga que esteja transportando 13
124 70992 Conduzir ciclo sem segurar o guidom com ambas as mãos 13
125 52400 Disputar corrida por espírito de emulação 12
126 56143 Parar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido 11
127 64400 Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública 10
128 73580 Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando permitido pelo CTB 10
129 53630 9
130 57620 Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito 9
131 58195 Transitar com o veículo em ilhas, refúgios 9
132 58512 9
133 63941 Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas 9
134 52312 Abandonar na via objetos ou substâncias 8
135 52663 8
136 58198 Transitar com o veículo em passarelas 8
137 59161 Ultrapassar em interseções 8
138 61732 8
139 68232 8
140 72690 Em movimento, deixar de manter acesa luz baixa do ciclomotor 8
141 52231 Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos 7
142 59241 Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente 7
143 53470 Deixar o condutor envolvido em acidente s/ vítima, de remover o veículo do local 6
144 61650 6
145 62970 6
146 68070 6
147 55417 Estacionar em desacordo com a regulamentação - vaga de curta duração 5
148 63780 Deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança, em declive 5
149 69550 Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda 5
150 56223 Parar nas ilhas ou refúgios 4
151 57703 4
152 59242 Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente 4
153 60173 4
154 62620 4
155 56144 Parar na pista de rolamento das demais vias dotadas acostamento 3
156 56224 Parar nos canteiros centrais 3
157 58432 3
158 58600 Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado 3
159 60844 Ultrapassar veículos motorizados em fila, parados em razão de qualquer obstáculo 3
160 62030 3
161 63190 Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio 3
162 63270 3
163 68662 3
164 71022 Conduzir ciclo transportando carga incompatível 3
165 52232 Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos 2
166 53550 2
167 54523 Estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa 2
168 55330 2
169 56492 Parar nas pontes 2
170 57110 Deixar de conservar nas faixas da direita o veículo lento e de maior porte 2
171 57890 2
172 60091 Executar operação de retorno nas curvas 2
173 61490 2
174 67770 Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos 2
175 70483 2
176 72500 2
177 73070 Utilizar luz alta e baixa intermitente, exceto quando permitido pelo CTB 2

Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ mot qdo iniciada travessia s/sinaliz
Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, início da marcha

Fazer/deixar que se faça reparo em veíc nas vias (q não rodovia/transito rapido)

Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à direita qdo for manobrar

Participar como condutor exib/demonst perícia em manobra de veic, s/ permissão

Deixar de dar preferência em interseção ñ sinaliz, veíc circulando por rotatória
Transitar c/ veíc e/ou carga c/ dimensões superiores est p/sinalização s/autoriz

Deixar de dar preferência a pedestre/veic não mot atravessando a via transversal
Deixar de reduzir velocidade do veículo ao aproximar-se interseção ñ sinalizada
Transitar c/ veíc derramando/lançando/arrastando qq objeto com risco de acidente

Deixar de dar passagem a veíc de polícia em serviço de urgência devid identif

Executar operação de retorno passando por cima de ajardinamento
Deixar de reduzir a veloc qdo se aproximar de passeata/aglomeração/desfile/etc

Deixar de indicar c/ antec, med gesto de braço/luz indicadora, manobra de parar

Entrar/sair de fila de veículos estacionados sem dar pref a pedestres/veículos 2

Deixar de reduzir veloc ao aproximar local sinaliz advert de obras/trabalhadores
Transitar efetuando transporte remunerado de bens qdo não licenciado p/ esse fim

Fazer ou deixar que se faça reparo em veíc, em rodovia e via de trânsito rápido

Estacionar aclive/declive ñ freado e sem calço segurança, PBT superior a 3500kg

Seguir veículo em serv urgência devid identific p/ alarme sonoro/ilum vermelha

Deixar de dar preferência a pedestre port deficiência fís/criança/idoso/gestante

Conduzir motocilceta/motoneta/ciclomotor transporando pas. fora do assento
Em mov, deixar de manter acesa luz baixa veíc transp coletivo faixa/pista excl
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178 56491 Parar nos viadutos 1
179 59320 Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre 1
180 59830 Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo/desfile/formação militar 1
181 61060 Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de pessoas 1
182 61733 1
183 63860 1
184 63944 1
185 64591 1
186 67852 Transitar com veículo lançando a carga que esteja transportando 1
187 71021 Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando carga incompatível 1
188 71100 Conduzir ciclo transportando passageiro fora da garupa/assento a ele destinado 1
189 71370 Conduzir ciclo transportando criança s/ condição de cuidar própria segurança 1
190 71450 Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos 1
191 71962 1

Total de autuações: 475.824

Deixar de dar prefer em interseção não sinalizada, a veículo que vier da direita
Deixar de reduzir veloc de forma compatível c/ segurança ao ultrapassar ciclista
Deixar de reduzir veloc onde haja intensa movimentação de pedestres
Deixar de sinalizar via p/ tornar visível local qdo tiver remover veíc da pista

Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X
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