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DE TRÂNSITO



Médias – Parte 2

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%:

Infração - média;

Penalidade - multa;
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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.



Médias – Parte 2

Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as

especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN:

Infração - média; Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização e

apreensão das placas irregulares.

Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona,

distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de

identificação não autorizadas pela regulamentação.
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Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento

de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente

dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento,

de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que

parados:

Infração - média;

Penalidade - multa.
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Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido

utilizado para sinalização temporária da via:

Infração - média;

Penalidade - multa.
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Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou

que produza sons e ruído que perturbem o sossego público,

em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.
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Art. 230. Conduzir o veículo:

XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições

previstas neste Código;

XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou

com lâmpadas queimadas:

Infração - média;

Penalidade - multa.
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Art. 230, XXIII - Conduzir o veículo em desacordo com as condições

estabelecidas no art. 67-C, relativamente ao tempo de permanência

do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se

tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:

(Era infração grave)

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do

tempo de descanso aplicável.
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§ 1o Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze)

meses, será convertida, automaticamente, a penalidade

disposta no inciso XXIII em infração grave.

§ 2o Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do

veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito,

judicial ou administrativo, da multa.
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Art. 231. Transitar com o veículo:

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando

aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo

CONTRAN:

Infração - média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da carga

excedente;
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A multa será acrescida a cada 200 Kg ou fração de excesso de peso

apurado, constante na seguinte tabela:

a) até 600 kg - R$ 5,32

b) de 601 a 800 Kg – R$ 10,64

c) de 801 a 1.000 Kg – R$ 21,68

d) de 1.001 a 3.000 Kg – R$ 31,92

e) de 3.001 a 5.000 Kg – R$ 42,56

f) acima de 5.001 Kg – R$ 53,20
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Art. 231. Transitar com o veículo:

VII - com lotação excedente;

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando

não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou

com permissão da autoridade competente:

IX - desligado ou desengrenado, em declive:

Infração: média;

Penalidade: multa;

Medida administrativa: retenção do veículo;
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Art. 231. Transitar com o veículo:

X - excedendo a capacidade máxima de tração:

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação entre o

excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a

ser regulamentada pelo CONTRAN;

Penalidade - multa;

Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de

carga excedente.
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Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo

em casos de emergência:

Infração - média;

Penalidade – multa.
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Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:

§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do

parágrafo anterior:

Infração - média;

Penalidade - multa.

(Alínea b do § 1º: transitar em vias de trânsito rápido ou
rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento
próprias)
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Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento,

em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os

de tração animal, sempre que não houver acostamento ou

faixa a eles destinados:

Infração - média;

Penalidade – multa.
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Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição,

quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou

desembarque de passageiros e carga ou descarga de

mercadorias:

Infração - média;

Penalidade - multa.
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Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento:

I - deixar de manter acesa a luz baixa:

II - deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob

chuva forte, neblina ou cerração;

III - deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite;

Infração - média;

Penalidade – multa.
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Art. 251. Utilizar as luzes do veículo:

I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de

emergência;

Infração – média;

Penalidade - multa.
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Art. 251. Utilizar as luzes do veículo:

II - baixa e alta de forma intermitente, exceto:

a) advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo;

b) em imobilizações ou situação de emergência, como advertência,

utilizando pisca-alerta;

c) quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do

pisca-alerta:

Infração – média; Penalidade - multa.
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Art. 252. Dirigir o veículo:

I - com o braço do lado de fora;

II - transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda

ou entre os braços e pernas;

III - com incapacidade física ou mental temporária que

comprometa a segurança do trânsito;

IV - usando calçado que não se firme nos pés ou que

comprometa a utilização dos pedais;
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V - com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais

regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou

acionar equipamentos e acessórios do veículo;

VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a

aparelhagem sonora ou de telefone celular;

VII - realizando a cobrança de tarifa com o veículo em

movimento:

Infração - média; Penalidade – multa.
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Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á

como infração gravíssima no caso de o condutor estar

segurando ou manuseando telefone celular. (Incluído em 2016)
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Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida

a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com

o disposto no parágrafo único do art. 59:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante recibo

para o pagamento da multa.


