
Transparência 
 

Emdec divulga balanço de multas de trânsito em 
2017 
 
Em todo período foram aplicadas 576.336 penalidades; variação de 
apenas 0,20% em relação a 2016. 
 
Márcio Souza 
Dentro da diretriz de transparência e publicidade nos atos da Administração 
municipal, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) 
divulga os dados sobre a fiscalização de trânsito em 2017. No ano foram 
efetivamente aplicadas 576.336 penalidades. Deste total, 433.794 
representando 75,27%, foram oriundas de fiscalização eletrônica (radares); e 
142.542, sendo 24,73%, foram emitidas de forma manual. 
 
Em 2016 foram aplicadas 575.207 penalidades de trânsito. Comparando 2017 
com 2016, ocorreu uma pequena variação de 0,20% no total de multas 
aplicadas. A frota de veículos licenciados no município, em 2017, foi de 
916.682. Em 2016, a frota era de 902.306 unidades. Entre um ano e outro, 
houve crescimento de 1,59% na frota. 
 
“Nós tivemos uma pequena variação no total de multas aplicadas, comparando 
2017 com 2016. Quase inexpressiva. Foram pouco mais de 1,1 mil multas a 
mais. Enquanto os veículos licenciados no município aumentaram em mais de 
14 mil”, explica o secretário de Transportes e presidente da Emdec, Carlos 
José Barreiro. 
 
Os dados de frota veicular são fornecidos pelo Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran/SP), tendo como referência o fechamento de 
dezembro de cada ano. 
 
Ranking de infrações 
Confira as cinco principais infrações de trânsito, cometidas em 2017. A soma 
do ranking representa 92,41% do total de multas aplicadas no ano. Excesso de 
velocidade e avanço de sinal vermelho, infrações que colocam em risco, 
diretamente, a segurança viária, continuam com destaque, ocupando as 
primeiras posições. 
 
“Temos uma preocupação muito grande com o cometimento dessas infrações 
[velocidade e avanço do sinal vermelho], pois elas estão intimamente ligadas 
aos acidentes de trânsito e atropelamentos. São infrações que também 
potencializam a gravidade de uma ocorrência”, revela Barreiro. 
 
Cinco posições 
1º) Transitar em velocidade superior à máxima permitida (até 20%; entre 20% e 
50%; acima de 50%): 295.842 (51,33% do total; 68,20% das multas 
eletrônicas). 
2º) Avanço de sinal vermelho: 142.870 (24,79% do total). 



3º) Estacionamento irregular (todos os tipos): 51.057 (8,86% do total; 35,82% 
das multas manuais). 
4º) Dirigir com uso de telefone celular (todos os tipos): 22.221 (3,86% do total). 
5º) Transitar na faixa ou via exclusiva de ônibus: 20.567 (3,57% do total). 
 
Veículos autuados 
No município há casos de veículos recorrentes na prática de infrações de 
trânsito. Em 2017, 2.078 veículos receberam mais de dez autuações. Entre 
seis e dez multas foram 6.757 veículos. Entre duas e cinco autuações, 96.595. 
E 233.961 veículos receberam apenas uma multa de trânsito. 
 
Campeões 
O balanço de multas de trânsito de Campinas apresenta os veículos campeões 
no cometimento de infrações. Em 2017, os cinco primeiros colocados 
registraram, juntos, 1.531 autuações. O campeão é um GM Celta – Placa MMT 
3XXX, com 459 multas. 
 
1º) Placa MMT 3XXX: 459 autuações. 
2º) Placa EKZ 6XXX: 311 autuações. 
3º) Placa DQY 8XXX: 311 autuações. 
4º) Placa DIU 5XXX: 241 autuações. 
5º) Placa BEM 2XXX: 209 autuações. 
 
O número da placa de cada veículo foi informado ao sistema de monitoramento 
eletrônico do município. “Nosso desafio é retirar das ruas esses veículos 
campeões em infrações. Como não há respeito pelas Leis de Trânsito, também 
não deve haver respeito pela Vida”, afirma o secretário de Transportes. 
 
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 2017 foram aplicadas 74.526 multas NIC. Em 
2016 foram 72.131 multas NIC. A variação entre um ano e outro foi de 3,32%. 
 
Outros lugares 
Em 2017, do total de multas de trânsito aplicadas em Campinas, 339.488 foram 
para veículos emplacados no município. Veículos com placas de cidades que 
compõem a Região Metropolitana de Campinas (RMC) receberam 104.866 
autuações. 
 
Para veículos com placas de outras cidades do Estado de São Paulo foram 
94.950 multas. Por fim, veículos com placas de outros estados receberam 
37.032 autuações. 
 
Ranking de vias 
O balanço da fiscalização de trânsito de Campinas também lista as cinco 
principais vias que mais acumularam infrações, em 2017. A Avenida John Boyd 
Dunlop, mais uma vez, foi campeã, com 57.396 registros. 
 



“A John Boyd Dunlop, muito também pela sua extensão e sendo a principal via 
de ligação para a Região do Campo Grande, acaba acumulando mais 
infrações. Mas a via está para receber uma grande transformação, com a 
implantação do Corredor BRT Campo Grande. A separação entre ônibus e 
veículos normais, priorizando o transporte público, deve mudar essa situação, 
eliminando a disputa por espaço entre os veículos que circulam por ela. 
Também irá trazer mais segurança para os pedestres”, aposta Barreiro. 
 
Cinco posições 
1º) Avenida John Boyd Dunlop: 57.396 autuações.  
2º) Avenida Dr. Heitor Penteado: 32.694 autuações. 
3º) Túnel Joá Penteado: 31.379 autuações. 
4º) Rua Carolina Florence: 27.020 autuações. 
5º) Avenida José de Souza Campos: 25.637 autuações. 
 
Arrecadação e investimentos 
O valor bruto arrecadado com as multas de trânsito, em 2017, totalizou R$ 
89.736.474,10. A arrecadação líquida representou R$ 48.317.888,12. Dentro 
do que prevê o Artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em 
consonância com a Resolução Nº 638/2016 do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), a Emdec aplicou os recursos em ações e projetos nas áreas de 
educação, fiscalização, sinalização e planejamento. 
 
Para Educação de Trânsito foram destinados R$ 1.515.812,15. Os 
investimentos em Fiscalização totalizaram R$ 41.124.926,78. Sinalização 
recebeu R$ 18.252.363,52. E Planejamento R$ 21.070.755,18. 


