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Curso/Disciplina: Legislação de Trânsito 

Aula: Vias: velocidade, engenharia de tráfego, fiscalização. Introdução a classificação de veículos. 

Professor (a): Carlos Máximo 

Monitor (a): Fabiana Pimenta 

 

Aula 03 

 

Vias – continuação 

 

Penalidades: 

Pode ser de multa, suspenção do direito de dirigir, advertência, curso de reciclagem, antigamente a 

apreensão de veículo. 

Veículos não são apreendidos e sim removidos, o que se aplicava era uma medida administrativa (com o 

intuito de evitar um dano) 

 

-Multa: (tema que será aprofundado depois) 

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, 
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. 
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via 
onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. 
        § 1º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa da do licenciamento do veículo 
serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. 
        § 2º As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do 
veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a 
notificação. 
        § 3º          (Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998) 
        § 4º Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa 
respectiva deverá ser paga antes de sua saída do País, respeitado o princípio de reciprocidade. 

 

Art. 258 e 259 – pontuação e valores de multa. Antigamente o valor era em ufir, agora o CTB foi atualizado 

para valores em real. 

Gravíssima 7 pontos R$ 293,47 

Grave 5 pontos R$ 195,93 

Média 4 pontos R$ 130,16 

Leve 3 pontos R$ 88,38 

Matéria que cai muito em provas! 

 

  Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro 
categorias: 
        I - infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e 

quarenta e sete centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        II - infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e 

três centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9602.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
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        III - infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis 

centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        IV - infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito 

centavos).          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        § 1º (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        § 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o 
previsto neste Código. 
        § 3º  (VETADO) 
        § 4º  (VETADO) 
        Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: 
        I - gravíssima - sete pontos; 
        II - grave - cinco pontos; 
        III - média - quatro pontos; 
        IV - leve - três pontos. 
        § 1º  (VETADO) 
        § 2º  (VETADO) 
§ 3

o (VETADO).           (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) (Vigência) 
§ 4

o
  Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos 

termos previstos no § 3
o
 do art. 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de 

transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando em rodovias com a utilização de ônibus, 
em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento 
e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 da Lei 

n
o
 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.             (Incluído pela Lei nº 13.103, de 

2015)  (Vigência) 
 

Art. 218 – Excesso de velocidade e 219 – Velocidade reduzida 

 

Excesso de velocidade 

Média  Até 20% (4 pontos) 

Grave + de 20% até 50% (5 pontos) 

Gravíssima X3 + Suspensão do Direito de Dirigir 

No caso da gravíssima não tem pontuação, pois a pontuação só é aplicada para que se some até 

determinada quantia num período de 12 meses. E se alcançada, punição de suspensão do direito de dirigir. 

No caso do excesso de velocidade já é punível com Suspensão do direito de dirigir. 

Cuidado, não tem cumulativamente pontuação no prontuário e suspenção no direito de dirigir! Se não 

estaria ocorrendo bis in idem.  

 

Velocidade Reduzida 

Infração Média 

Para cometer essa infração terá que estar abaixo do limite da via, exceto se for por condição de tráfego, 

condições meteorológicas ou se estiver na faixa da direita.  

 

Art. 218.  Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento 
hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:           
        I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento):         
        Infração - média;         
        Penalidade - multa;        

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/VEP-151.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12619.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Msg/VEP-151.htm#art12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13103.htm#art8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm#art1
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        II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinquenta por 
cento):          
        Infração - grave;          
        Penalidade - multa;         
        III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta por cento):           
        Infração - gravíssima;           
        Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de 
habilitação.         
        Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, 
retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se 
estiver na faixa da direita: 
        Infração - média; 
        Penalidade - multa. 

 

Engenharia de Tráfico – art. 91 ao 96. 

Capítulo VIII: Da Engenharia De Tráfego, Da Operação, Da Fiscalização E Do Policiamento Ostensivo De 
Trânsito. 
 
Policiamento ostensivo é diferente de patrulhamento: Patrulhamento ostensivo de trânsito atividade 
exercida pelas polícias militares, patrulhamento atividade exercida exclusivamente pela polícia rodoviária 
federal. No fundo formas similares e equivalente de fiscalização. 
 
Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da 
implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos 
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 

90% das vezes quem compete as regras de trânsito é o Contran. 
Já a emissão de ruídos e poluentes compete ao conselho nacional do meio ambiente. 
 
 Art. 92.  (VETADO) 
Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem 
prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para 
estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas. 

Precisa der prévia autorização se for interferir no trânsito.  
 
Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, 
caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. 
Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, 
salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo 
CONTRAN. 

Qualquer obstáculo a via deve ser sinalizado. 
 
Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou 
colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via. 
§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. 
§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por 
intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da 
via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. 
 § 3º  O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta e 
cinco centavos) a R$ 488,10 (quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos), independentemente das cominações 
cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final 
concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo 
causado ao trânsito.          (Redação pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
§ 4º Ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a 
autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de cinqüenta por cento do dia de vencimento ou remuneração 
devida enquanto permanecer a irregularidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm#art7
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Se fizer obra que interfira no trânsito deve avisar as autoridades competentes. 
Infração:  
-Multa de R$ 81, 35 até 488,10 (além de outras penas diárias e outras sanções penais e civis).  
-Se for causado por servidor público (art. 95, §4º) será multa diária de 50% do vencimento do dia de trabalho 
dele. 
 
Classificação de veículos (art. 96) 
Os veículos podem ser classificados quanto a: 
-Tração: a forma como o veículo se movimenta. 
-Espécie 
-Categoria 
 
    Art. 96. Os veículos classificam-se em: 
        I - quanto à tração: 
        a) automotor; 
        b) elétrico; 
        c) de propulsão humana; 
        d) de tração animal; 
        e) reboque ou semi-reboque; 
        II - quanto à espécie: 
        a) de passageiros: 
        1 - bicicleta; 
        2 - ciclomotor; 
        3 - motoneta; 
        4 - motocicleta; 
        5 - triciclo; 
        6 - quadriciclo; 
        7 - automóvel; 
        8 - microônibus; 
        9 - ônibus; 
        10 - bonde; 
        11 - reboque ou semi-reboque; 
        12 - charrete; 
        b) de carga: 
        1 - motoneta; 
        2 - motocicleta; 
        3 - triciclo; 
        4 - quadriciclo; 
        5 - caminhonete; 
        6 - caminhão; 
        7 - reboque ou semi-reboque; 
        8 - carroça; 
        9 - carro-de-mão; 
        c) misto: 
        1 - camioneta; 
        2 - utilitário; 
        3 - outros; 
        d) de competição; 
        e) de tração: 
        1 - caminhão-trator; 
        2 - trator de rodas; 
        3 - trator de esteiras; 
        4 - trator misto; 
        f) especial; 
        g) de coleção; 
        III - quanto à categoria: 
        a) oficial; 
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        b) de representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados 
junto ao Governo brasileiro; 
        c) particular; 
        d) de aluguel; 
        e) de aprendizagem. 

 
Regra mnemônica: 
Quanto à Tração: TAPHAREL 
TA tração animal 
PH propulsão humana 
A automotor 
R reboque ou semirreboque 

EL elétrico 

      
 


