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A JJR SERVIÇOS tem uma solução que atua PREVENTIVAMENTE na Gestão
de Multas, minimizando consideravelmente os seus problemas.

Hoje quem não se preocupar em conter seus custos, está fadado no
mínimo de retardar seu crescimento. E no máximo todos imaginam. E a
cobrança de multas na forma da lei, é um processo em que os governos
estão começando a descobrir mais esta fonte de Receita (aumento de
arrecadação) é uma fonte de poder perante as empresas (não emitindo
CND, parando a importação);

E GESTORES COM O CONTROLE E VISIBILIDADE PARA TOMAR
DECISÕES COM MAIOR PRECISÃO, TENDO A CERTEZA DO
REEMBOLSO DAS MULTAS PAGAS E EVITANDO DE PAGÁ-LAS
EM DOBRO.



Sistema JJR Gestão de Multas visa primeiramente, garantir e maximizar o reembolso das

multas; isentando a Empresa de possíveis penalidades, como  já dito anteriormente.

Identificação do Real Infrator;

Controle preventivo de multas;

Maior visibilidade para Gestor, com despesas por Centros de Custos ou Departamentos

Gráfico;

Para isto, consulta todas as bases de dados possíveis e geram/ processam estas multas;

Órgãos que podem autuar: Prefeituras, Polícia Militar, Detrans, Polícia Rodoviária Estadual/ 

Federal e DNIT.



 Espera-se chegar o aviso do Correio.

 Dependência dos Correios é um ponto frágil,  qualquer atraso ou greve 
gera CUSTO, pois a multa chegará vencida e a empresa perde o  direito 
ao DESCONTO. A empresa tem que pagar.

 Algumas multas demoram para chegar, e quando chegam o infrator pode 
nem mais estar na empresa. E como cobrá-lo? Quase impossível. A 
empresa tem que pagar.

 Se não o fizer, fica impedida de tirar CND, vender ou licenciar o veículo, ...

 Prejuízo na certa....



Desligamento de funcionários, com multas pendentes ou desconhecidas;

Pagamento de multas sem ressarcimento pelo infrator;

Aplicação da legislação, implicará no aumento de custo considerável para empresa;

Sem sistema e metodologia para conscientização dos colaboradores, e controles de saídas

com condutores dos veículos;

Há Estados em que não se tira “CND- Certidão Negativa de Débito” se houver multas

vencidas e não pagas;

Impede licenciamentos e vendas dos veículos;

DESCONHECIMENTO DAS ATITUDES E A AÇÕES QUE OCASIONAM MULTAS.



RESOLUÇÃO 151 DE 08/10/2003 - COBRA EM DOBRO + 12 MESES

 O CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO - CONTRAN, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 12, da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro-CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da
Coordenação do Sistema Nacional de Trânsito – SNT.

 CONSIDERANDO o disposto no § 8º do artigo 257 do CTB, que atribui penalidade de multa a

pessoa jurídica proprietária de veículo por não identificação de condutor infrator;

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as disposições do referido diploma legal,
objetivando unificar procedimentos para a aplicação da penalidade de multa a pessoa
jurídica, pelos órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios;

 CONSIDERANDO que a omissão da pessoa jurídica, além de descumprir dispositivo expresso
no CTB, contribui para o aumento da impunidade, descaracterizando a finalidade primordial
do Código de Trânsito Brasileiro, que é a de garantir ao cidadão o direito a um trânsito
seguro,



 Art. 1º. A penalidade de multa por não identificação do infrator na condução de veículo de propriedade

de pessoa jurídica, prevista no § 8º do artigo 257 do CTB, será aplicada ao proprietário do veículo pela
autoridade de trânsito com competência e circunscrição pela fiscalização da infração autuada que não
teve o condutor identificado.

Parágrafo único. O cancelamento da multa decorrente da infração autuada que não teve o condutor
identificado deverá anular a penalidade de multa de que trata o caput deste artigo.

 Art.2º. O valor da penalidade de multa de que trata o artigo anterior será calculado somando-se a valor
igual ao da multa aplicada pela infração autuada que não teve condutor identificado, o valor obtido pela
multiplicação do valor da multa originada pela infração autuada que não teve o condutor identificado,
pelo número de multas aplicadas por infrações iguais cometidas no período de doze meses anteriores a
data da infração.

§ 1º. Infrações iguais são aquelas que utilizam o mesmo “código de infração” previsto em regulamentação
específica do órgão máximo executivo de trânsito da União.

§ 2º. O número de infrações iguais a que se refere o caput deste artigo será calculado considerando-se ,

apenas, aquelas vinculadas ao veículo com o qual foi cometida a infração autuada.

§ 3º. Para efeito da multiplicação prevista no caput, não serão consideradas as multas por infrações
cometidas por condutor infrator identificado.



Art. 3º. A multa por não identificação do condutora a pessoa jurídica:

I. Deverá utilizar o “código de infração" da infração que a originou associado ao código de “Multa por Não
Identificação do Condutor Infrator Imposta a Pessoa Jurídica”, que será definido pelo órgão máximo
executivo de trânsito da União;

II. Poderá ser paga por 80% (oitenta por cento) do seu valor até a data de vencimento expresso na
Notificação da Penalidade.

Parágrafo Único. A receita arrecadada com multas de que trata esta Resolução será aplicada na forma do art.
320 do CTB.

➢ Art. 4º. Na Notificação da Penalidade de “Multa por Não Identificação do Condutor Infrator Imposta a
Pessoa Jurídica” deverá constar, no mínimo:

I. Identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário que aplicou a penalidade;

II. Nome da pessoa jurídica proprietária do veículo;

III. Dados mínimos definidos no art. 280 do CTB da infração que não teve o condutor infrator identificado;

IV. Tipificação da penalidade e sua previsão legal;

V. Data de sua emissão;



 Art. 5º. A falta de pagamento da multa de que trata esta Resolução impedirá a transferência de
propriedade e o licenciamento do veículo, nos termos do inciso VIII do art. 124 combinado com o art.128
e § 2º do art. 131, todos do CTB.

 Art. 6º. Da imposição da penalidade de multa por não identificação do condutor infrator caberá Recurso
de 1ª e 2ª Instâncias na forma dos art. 285 e seguintes do CTB.

 Art. 7º. A alteração, pelo cancelamento de multa do fator multiplicador regulamentado no art. 2º desta
Resolução implicará no recálculo das multas aplicadas com base em seu valor.

Parágrafo Único . Constatada diferença de valor, em face do disposto no caput deste artigo, esta será
devolvida na forma da lei.

 Art. 8º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários terão o prazo de 180(cento e oitenta)
dias, contados da publicação desta Resolução, para adequarem seus procedimentos.

 Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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 EXEMPLO:

1. Multa por excesso de 20% da velocidade local.

Valor R$ 130,16.   Código de Infração 74.550

Obs: Conforme diz o Art. 2º da lei segue valores abaixo:

R$ 130,16+ R$ 130,16= R$ 260,32

R$ 85,13 X Nº de Multas de mesma infração cometidas nos últimos 12 meses.

“VALOR FINAL A PAGAR DESCONHECIDO!!!”
“Portanto, quando se aplicar a legislação aqui no estado do Rio de Janeiro,
teremos um custo incalculável a acrescentar ao nosso negócio e que não
podemos repassá-lo ao produto ou serviço que prestamos, caso não for
implantado o programa de combates as multas”.

+



 ANTEVER O FUTURO, é fundamental, pois, o aumento nos valores das multas chega há 
53%, de  R$1.915,40 para R$ 2.934,70. Para a PJ só o dobro já assusta R$5.869,40 em 
alguns casos

PRIMEIRA ATIVIDADE DE COMBATE A MULTAS.

A JJR SUGERE, QUE TODOS , SEM EXCEÇÃO  QUE IRÃO DIRIGIR UM VEÍCULO DA EMPRESA, 

RECEBAM A TABELA DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COM RESPECTIVOS VALORES.



A hora é esta, de também voltarmos a atenção para esta despesa, e
passarmos a controlá-la de uma forma mais criteriosa;

Consulte nossos preços especiais, com o nosso agente comercial.
Temos a certeza que ele tem uma tabela justa, não tão barata que
inviabilize o processo e nem tão cara que o VOCÊ CLIENTE AMIGO,
não possa pagar.

QUEM JÁ É CLIENTE DA JJR, TEM 10% DE DESCONTO !!!


