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Infrações 

Graves – Parte 3 



Graves – Parte 3 

Art. 231. Transitar com o veículo: 

III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos 

fixados pelo CONTRAN; 

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites 

estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 

        



Graves – Parte 3 

VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade 

competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a 

mesma estiver vencida: 

        Infração - grave; 

        Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

        Medida administrativa - remoção do veículo; 

        



Graves – Parte 3 

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. 



Graves – Parte 3 

Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, 

junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas 

no art. 123: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 



Graves – Parte 3 

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do 

veículo, salvo nos casos devidamente autorizados: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para transbordo. 



Graves – Parte 3 

Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e 

com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, 

quando exigidas pela legislação: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 



Graves – Parte 3 

Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo 

irrecuperável ou definitivamente desmontado: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - Recolhimento do Certificado de Registro e do 

Certificado de Licenciamento Anual. 

         



Graves – Parte 3 

Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo 

de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe 

devolver as respectivas placas e documentos: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - Recolhimento das placas e dos documentos. 

         



Graves – Parte 3 

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: 

VI - rebocando outro veículo; 

VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente 

para indicação de manobras;         

VIII – transportando carga incompatível com suas especificações ou em 

desacordo com o previsto no § 2o do art. 139-A desta Lei; 



Graves – Parte 3 

IX – efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo 

com o previsto no art. 139-A desta Lei ou com as normas que regem a 

atividade profissional dos mototaxistas: 

Infração – grave; 

Penalidade – multa;  

Medida administrativa – apreensão do veículo para regularização.  



Graves – Parte 3 

Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou 

equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com 

circunscrição sobre a via: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção da mercadoria ou do material. 

Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre 

a pessoa física ou jurídica responsável. 



Graves – Parte 3 

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros 

carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109: 

        Infração - grave; 

        Penalidade - multa; 

        Medida administrativa - retenção para o transbordo. 


