
Transparência 
 

Em 2015, Emdec aplicou 553.157 multas de 
trânsito 

 
Excesso de velocidade foi campeão de infrações: 282.769 autuações. 
 
Márcio Souza 
Alinhada às diretrizes de transparência nos atos da Administração municipal, a 
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) divulga os 
dados sobre a fiscalização de trânsito na cidade. No ano de 2015 foram 
efetivamente aplicadas 553.157 penalidades. Do total, 387.169 foram por meio 
de fiscalização eletrônica (radares); e 165.988 multas aplicadas pelos agentes 
da Mobilidade Urbana. Em percentual, foram 70% de multas aplicadas pelos 
radares e 30% pelos agentes. 
 
Comparando o total de multas aplicadas em 2015 com o total de 2014, quando 
foram emitidas 604.449 penalidades, o recuo foi de 8,49%. 
 
Assim como em 2014, também em 2015 o desrespeito ao limite de velocidade 
estipulado para a via foi a principal infração de trânsito praticada pelos 
motoristas, em Campinas. No ano passado foram 282.769 autuações por 
excesso de velocidade. O montante representa 51,12% do total de multas; e 
73,04% do total da fiscalização eletrônica. 
 
De acordo com levantamento realizado pelo Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran/SP), a frota de veículos registrados no 
município, em 2015, atingiu 894.223 unidades. 
 
Ranking de infrações 
Confira as cinco principais infrações de trânsito, cometidas em 2015. A soma 
do ranking representa quase 88% do total de multas aplicadas.  
 
1º) Transitar em velocidade superior à máxima permitida (até 20%; entre 20% e 
50%; acima de 50%): 282.769 (51,12% do total). 
2º) Avanço de sinal vermelho: 102.240 (18,48%). 
3º) Estacionamento irregular: 52.129 (9,42%). 
4º) Dirigir utilizando-se de telefone celular: 25.104 (4,54%). 
5º) Deixar o condutor de usar o cinto de segurança: 23.188 (4,19%). 
 
Veículos autuados 
Alguns veículos que transitam pelo município são recorrentes no cometimento 
de infrações. No ano passado, 1.806 veículos receberam mais de dez 
autuações de trânsito. Entre seis e dez multas, foram 6.112 veículos. Outros 
93.263 veículos receberam entre duas e cinco autuações. Por fim, em 2015, 
231.477 veículos receberam apenas uma autuação de trânsito. 
 
Campeões 



O balanço de fiscalização revela a relação dos cinco veículos que registraram o 
maior número de autuações de trânsito, em 2015. O campeão foi um GM 
Vectra CD, com 362 multas. Os cinco primeiros colocados tiveram mais de 1,4 
mil autuações juntos. 
 
Confira o ranking: 
1º) GM Vectra CD – Placa CNY 6XXX: 362 autuações. 
2º) Ford Fiesta Sedan – Placa EPH 3XXX: 330 autuações. 
3º) Fiat Palio Weekend – Placa CYZ 8XXX: 324 autuações. 
4º) Fiat Palio Fire – Placa FNK 6XXX: 243 autuações. 
5º) Fiat Palio Fire – Placa DCQ 7XXX: 227 autuações. 
 
Multa NIC 
A multa NIC (Não Identificação do Condutor) é aplicada para a pessoa jurídica 
(empresa), proprietária de veículo, que não identifica o motorista que cometeu 
uma infração de trânsito. Em 2015 foram aplicadas 84.390 multas NIC. 
 
Outros lugares 
Do total das multas aplicadas em 2015, 324.504 foram para veículos 
emplacados em Campinas. Veículos com placas de cidades que compõem a 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberam 93.932 autuações. 
 
Também foram aplicadas 101.505 multas para placas de outros municípios do 
Estado de São Paulo. E 33.216 multas de trânsito para veículos de outros 
estados. 
 
Ranking de vias 
O balanço da fiscalização de trânsito lista as cinco principais vias que mais 
acumularam infrações, em 2015. A Avenida John Boyd Dunlop, mais uma vez, 
foi a campeã, com 55.888 registros. 
 
1º) Avenida John Boyd Dunlop: 55.888 autuações.  
2º) Avenida José Amgarten: 30.528 autuações. 
3º) Túnel Joá Penteado: 29.860 autuações. 
4º) Avenida José de Souza Campos: 25.828 autuações. 
5º) Avenida Lix da Cunha: 25.316 autuações. 
 
Arrecadação e investimentos 
O valor bruto arrecadado com as multas de trânsito, em 2015, foi de R$ 
62.644.379,67. Já a arrecadação líquida representou R$ 62.793.697,24. Dentro 
das 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$ 1.038.111,34. Os 
investimentos em Fiscalização totalizaram R$ 38.136.664,40. Sinalização 
recebeu R$ 23.249.418,99. E Planejamento R$ 16.948.982,28. 


