
 

 

DEPARTAMENTO  ESTADUAL   DE  TRÂNSITO  -  DETRAN/PI 
MAPA  DE  MULTAS  REGISTRADOS   EM TERESINA, PELO O BPTRAN 

NO  EXERCÍCIO DE 2004 
 

 
                                                GRAVÍSSIMA 

 
TOTAL 

Conduzir veículo n/ registrado ou devidamente  licenciado 3.193 
Dirigir  veículo  sem possuir C.N.H. ou  permissão para dirigir 1.244 
Dirigir  veículo    com C.N.H.   vencida  há mais de 30 dias 801 
Conduzir veículo com qualquer elemento de identificação violado 508 
Conduzir motocicleta  sem  capacete ou acessório de  segurança 459 
Conduzir moto  com passageiro sem capacete ou aces. de segurança 206 
Dirigir veículo sob influência do álcool ou subs. entorpecente 150 
Dirigir veículo com C.N.H.ou permissão p/ dirigir de categoria diferente 135 
Conduzir veículo sem qualquer uma das placas 131 
Fazer retorno em local proibido pela sinalização 112 
Transitar na contramão de direção em via sentido único 95 
Transpor, sem autorização, bloqueio viário  policial 80 
Conduzir veículo com uma das placas  não legível ou não visível 59 
Demonstrar manobra perigosa, arrancada brusca  na via pública 50 
Entregar a direção do veículo a pessoa que não possui C.N.H. 28 
Avançar sinal vermelho ou de parada obrigatória 22 
Transitar com o veic.em  calçadas, ciclovias,ciclofaixas, canteiro central 14 
Dirigir veículo com C.N.H. ou permissão cassada ou suspensa 11 
Não dar preferência a pedestre, veículo na faixa própria 11 
Conduzir motocicletas com faróis apagados 09 
Recusar entregar documentos para averiguação mediante recibo       08 
Permitir posse de veículo a pessoa que não possui C.N.H. 08 
Deixar de prestar socorro a vítima 06 
Transportar criança em desacordo com   CTB 03 
Fazer retorno com prejuízo de livre circulação 03 
Conduzir motocicleta transportando  crianças menores de 7 anos 03 
Estacionar veículo na via de rolamento, vias e acostamento 01 
Conduzir veículo transportando passageiro em compartimento de carga 01 
Deixar de parar veículo ante de transpor linha férrea 01 
Total 7.352 
                                            GRAVE  
Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança 202 
Desobedecer as ordens da autoridade de trânsito  ou agente 188 
Conduzir veículo com cor ou  característica alterada 35 
Estacionar o veic. sobre  faixa pedestre/passeio/canteiro central/jardim 24 
Conduzir veículo  com vidros/ película/ pintura/ painel de cor 18 
Conduzir veículo sem equipamento obrigatório  ineficiente/inoperante 15 
Conversão à esquerda/ direita em local proibido pela sinalização 15 
Transitar em marcha ré exceto para pequenas manobras 08 
Estacionar veículo em fila dupla 04 
Parar veículo na pista de rolamento das  vias com  acostamento 04 



 

 

Transitar na contramão em  vias de duplo sentido  03 
Conduzir veículo  com equipamento  em desacordo  com o CONTRAN 03 
Não indicar com antecedência manobra ou mudança de direção ou faixa 02 
Estacionar em local/hora/parada proibida pela sinalização 02 
Conduzir veículo mal conservado, reprovado na avaliação ou inspeção 02 
Estacionar veículo afastado do meio fio  mais de 1 metro 01 
Estacionar veículo nos cruzamentos das vias 01 
Conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor defeituoso 01 
Não reduzir velocidade dos veículos em locais controlado 01 
Total 529 

                                
                                                        MÉDIA 

 
 

Dirigir  veículo  utilizando aparelho celular 218 

Dirigir  veículo com calçado inadequado                                                                      61 
Estacionar em local/horário  proibido pela sinalização 51 
Deixar de efetuar o registro no prazo de 30 dias 27 
Estacionar veículo nas esquinas a menos de  5 metros 27 
Transitar com o veículo com lotação excedente 17 
Estacionar  veíc. onde  tem  meio fio rebaixa. entrada e saída de veículo 14 
Estacionar veículo em desacordo  com  posições estabelecidas  p/ CTB 10 
Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outros 09 
Dirigir veículo com apenas  uma das mãos  08 
Estacionar na contramão de direção 06 
Ultrapassar pela direita 04 
Parar em local/hora especificamente proibido p/ sinalização 03 
Estacionar em parada de coletivo  de via sinalizada  10 metros do ponto 03 
Dirigir com o braço do lado de fora do veículo 03 
Parar veículo sobre faixa de pedestre na mudança de sinalização 02 
Conduzir veíc. com defeito de iluminação/sinal lâmpada/equipamento 02 
Parar veículo nas esquinas  a menos de 5 metros 02 
Não manter acesa a luz baixa  quando  movimentada noite 01 
Total 468 

 
                                                             LEVE 

 

Conduzir veículo sem  possuir documentos de porte obrigatório 1.606 

Dirigir s/ atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito 22 

Estacionar em desacordo c/ as condições regulamentadas p/sinalização 21 

Para  sobre a faixa de pedestre passeio  e jardim 07 

Parar veículo   em desacordo c/  as   posições     do CTB 02 

Total 1.658 

 
Total    Geral 

10.007 

 


