
Transparência na Administração 
 

Emdec divulga balanço da fiscalização de 
trânsito durante o ano de 2014 

 
No período foram registradas 604.449 autuações. Excesso de velocidade 
é campeão de infrações, seguido por avanço de sinal vermelho. 
 
Márcio Souza 
A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) divulga os 
dados sobre a fiscalização de trânsito na cidade, no ano de 2014. O balanço de 
multas é mais uma ação da Emdec dentro da transparência nos atos da 
Administração municipal. 
 
No período foram efetivamente registradas 604.449 autuações de trânsito. 
Desse total, 466.836 foram por meio da fiscalização eletrônica (radares), 
totalizando 77,23% do montante. As outras 137.613 foram aplicadas pelos 
agentes da Mobilidade Urbana (fiscalização manual), representando 22,77% do 
total. 
 
Levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran/SP) aponta que a frota de veículos registrados no município, em 2014, 
atingiu a marca de 881.235 unidades. 
 
O desrespeito ao limite de velocidade estipulado para a via continua sendo a 
principal infração de trânsito praticada pelos motoristas, em Campinas. Em 
2014 foram aplicadas 327.775 autuações por excesso de velocidade. O 
montante representa 54,23% do total de multas de trânsito; e 70,21% do total 
da fiscalização eletrônica. O avanço do sinal vermelho é a segunda infração 
mais praticada no município, representando 23,40% do total de multas.  
 
Ranking de infrações 
Confira as cinco principais infrações de trânsito, cometidas em 2014. A soma 
do ranking representa quase 97% do total de multas aplicadas.  
 
1º) Transitar em velocidade superior à máxima permitida (até 20%; entre 20% e 
50%; acima de 50%): 327.775 (54,23% do total). 
2º) Avanço de sinal vermelho: 141.423 (23,40%). 
3º) Estacionamento irregular: 76.885 (12,72%). 
4º) Deixar o condutor de usar o cinto de segurança: 23.555 (3,90%). 
5º) Dirigir utilizando-se de telefone celular: 16.059 (2,66%). 
 
Veículos autuados 
Como já ocorrido em anos anteriores, alguns veículos que transitam pelo 
município são recorrentes no cometimento de infrações. Em 2014, 2.285 
veículos receberam mais de dez autuações de trânsito. Outros 7.966 veículos 
receberam entre seis e dez multas. Já 103.200 veículos receberam entre duas 
e cinco autuações. Por fim, 232.456 veículos receberam apenas uma multa de 
trânsito, em todo o período. 



 
Multa NIC 
A pessoa jurídica (empresa), proprietária de veículo, que não identifica o 
condutor que cometeu uma infração de trânsito, está sujeita a uma penalidade 
administrativa denominada multa NIC (Não Identificação do Condutor). Em 
2014 foram aplicadas 93.232 multas NIC. 
 
Outros lugares 
Com base nos dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf), 
é possível verificar a procedência dos veículos autuados no município. Do total 
das multas aplicadas em 2014, 371.688 foram para veículos emplacados em 
Campinas. 
 
Também foram aplicadas 95.382 multas para placas de cidades que compõem 
a Região Metropolitana de Campinas (RMC). Veículos com placas de 
municípios do Estado de São Paulo receberam 104.421 autuações. Finalizando 
a distribuição, foram aplicadas no município 32.958 multas de trânsito para 
veículos de outros estados. 
 
Ranking de vias 
O balanço da fiscalização de trânsito também listas as vias que mais 
acumularam infrações, em 2014. A Avenida John Boyd Dunlop foi a campeã, 
com 63.314 registros. A avenida tem aproximadamente 15 quilômetros de 
extensão (29,6 km contabilizando os dois sentidos), é a maior via do município 
e a principal ligação para a região do Campo Grande. Por dia, circulam pela via 
uma média de 64 mil veículos. 
 
Confira as cinco primeiras: 
1ª) Avenida John Boyd Dunlop: 63.314 autuações. 
2ª) Túnel Joá Penteado: 41.938 autuações. 
3ª) Avenida Dr. Moraes Salles: 34.025 autuações. 
4ª) Avenida Lix da Cunha: 32.633 autuações. 
5ª) Viaduto Miguel Vicente Cury: 26.029 autuações. 
 
Arrecadação e investimentos 
O valor bruto arrecadado com as multas de trânsito, em 2014, representou R$ 
65.210.769,71. A arrecadação líquida foi de R$ 63.216.407,24. Cumprindo as 
determinações que estão previstas no Artigo 320 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a Emdec aplicou os recursos em ações e projetos nas áreas 
de educação, engenharia, fiscalização, sinalização, planejamento e controle do 
trânsito. 
 
Para Educação de Trânsito foram destinados R$ 936.088,58. Os investimentos 
em Fiscalização totalizaram R$ 32.688.827,24. Sinalização recebeu R$ 
10.930.434,00. E Planejamento R$ 15.023.164,48. 


