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Introdução 

 

Um estudo realizado pela faculdade de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas demonstra 

que 82% dos brasileiros admitem encararem 

com facilidade a desobediência às leis vigentes 

na constituição do país. Há quem advogue a 

tese de que os nossos maiores vícios de conduta 

seriam explicados pela nossa origem histórica, 

que se apresentam na elevada carga tributária, 

na extensão dos subsídios governamentais, na 

imoral confusão entre as esferas pública e 

privada e na ineficiência da burocracia. 

(SIMON, Pedro. A impunidade veste colarinho 

branco. Brasília: Senado Federal, 2010 p.29). 

 O objetivo foi averiguar se a aplicação 

de multas de trânsito mais pesadas é fator 

determinante para a redução da imprudência nas 

estradas, ou seja, se a rigorosidade aplicada ao 

ato pode evita-lo ou se esta ação tem como 

objetivo somente aumentar a arrecadação do 

estado. 

 

 Referencial Teórico 

     

De acordo com Fonseca (2018), o 

principal motivo para a criação da Lei 

13.281/16 foi atualizar alguns pontos 

específicos, que já não representavam a 

realidade do trânsito do país, deste modo, 

penalidades foram adequadas e reajustadas para 

preservar vidas. Assim, os valores das infrações 

foram elevados com o intuito de coibir os 

motoristas para que não cometam barbaridades 

no trânsito. 

Já Furquim, (2016) diz que o único 

objetivo do estado é arrecadar, e, suas leis visam 

proporcionar o achaque de agentes públicos 

amorais e insaciáveis. A intenção do legislador 

até pode ter sido boa, no entanto, deixar todo 

esse poder nas mãos dos agentes fiscalizadores, 

com essa incredulidade que tomou conta do 

cidadão diante desta corrupção endêmica e tida 

como a maior da história da civilização, com 

certezs gerará inúmeros abusos.  

 

 

O Engenheiro de Trânsito Sérgio 

Ejzenberg (2018), afirma  que multas mais caras 

cumprem um papel educativo, pois, se somente 

um radar for instalado, o número de infrações 

crescerá até os condutores terem a informação de 

que o mesmo está posicionado em determinado 

lugar.  
 

Metodologia de Pesquisa 
 

O estudo foi realizado a partir de análise 

de bibliografias tais como jornais e artigos 

redigidos por especialistas do assunto, além da 

utilização de informações dos departamentos de 

trânsito de diversos estados da federação. 
 

Apresentação dos Resultados 

 

Em Belo Horizonte, até o início da lei 

13.281/16, aplicavam-se cerca de 10.540 multas 

por mês, entretanto, no mês de início das novas 

regras, o valor caiu para 5.000 e, no seguinte, 

ficou na casa dos 3.000. 

No ano de 2018, o total de multas 

aplicadas no estado de São Paulo, caiu 22% na 

comparação com 2017. Além disso, apenas 18% 

da frota do estado cometeram alguma infração 

durante o ano em questão. 

Deste modo, é possível comprovar que, 

o endurecimento das leis de trânsito faz com que 

as mesmas sejam cumpridas, ou seja, a educação 

no trânsito é registrada quando as cobranças são 

mais acentuadas. 
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