
 
              

 

O que fazemos: 
 
 
CNH Suspensa      |      CNH Cassada 
 
Bafômetro              |      Multa na provisória 
 
Defesa na busca e apreensão do banco contra seu 
veículo 
 
Ação Revisional De Financiamento Com Juros Abusivos 

 

                 

  

Se está aqui, provavelmente foi multado, mas saiba que GreenB existe justamente para oferecer esse auxílio e defender os seus direitos no trânsito. 
  

Para entender como funciona, normalmente usamos a seguinte analogia: 
  
Quando vamos pegar um financiamento por exemplo, o governo exige DIVERSOS requisitos e itens para que possamos conseguir. 
Para os órgãos de trânsito, é a mesma coisa. Para que possam nos penalizar, eles devem seguir esses requisitos. E, por incrível que pareça, 
raramente eles o seguem. 
  
E, com esses erros, segundo o Código de Trânsito Brasileiro e as Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, o auto de infração que gerou 
a multa e os pontos, deve ser cancelado. Viu como podemos ajudar?  Com a equipe certa, essa multa não te dará dor de cabeça. Confie em 
nós. 
 

Se colocar na ponta da caneta, é MUITO mais barato recorrer do que pagar a multa e sofrer a suspensão. É seu direito recorrer. 

Para pesquisar, pressione CTRL + F. Ao surgir a barra de pesquisa, 
adicione o enquadramento, artigo ou multa. 
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CÓD. INFRAÇÃO ART. 
VALOR DA 

MULTA 
TEMPO DE 

SUSPENSÃO 
PENA NA 

REINCIDÊNCIA 

VALOR DA 
MULTA NA 

REINCIDÊNCIA 
SOLUÇÃO 

51692 
5169-2 
516-9-2 

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra 
substância 

psicoativa que determine dependência 
165 R$ 2.934,70 12 meses Cassação 

 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

75790 
7579-0 
757-9-0 

Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia 
ou outro procedimento que permita certificar influência de 

álcool ou outra substância psicoativa. 
165-A R$ 2.934,70 12 meses Cassação 

 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

52152 
5215-2 
521-5-2 

Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando 
a via 

pública, ou os demais veículos 
170 R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

52400 
5240-0 
524-0-0 

Disputar corrida (Racha) 173 R$ 2.934,70 2 a 8 meses Cassação 
 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

52581 
5258-1 
525-8-1 

Promover, na via, competição esportiva, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em 

manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, 
sem permissão da autoridade de trânsito com 

circunscrição sobre a via 

174 R$ 2.934,70 2 a 8 meses Cassação 
 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

52741 
5274-1 
527-4-1 

Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou 
exibir manobra perigosa, 

arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com 
deslizamento ou arrastamento de pneus 

175 R$ 2.934,70 2 a 8 meses Cassação 
 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

52820 
5282-0 
528-2-0 

Condutor envolvido em acidente com vítima deixar de 
prestar socorro 

176, I R$ 1.467,35 2 a 8 meses 8 a 18 meses 
 R$      

1.467,35  
Recorra da Multa 

com a GreenB  
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52900 
5290-0 
529-0-0 

Condutor envolvido em acidente com vítima não adotar 
medidas de segurança no local 

176, II 
R$ 

1.467,35 
2 a 8 meses 8 a 18 meses 

 R$      
1.467,35  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

53040 
5304-0 
530-4-0 

Condutor envolvido em acidente com vítima não facilitar o 
trabalho da perícia 

176, III R$ 1.467,35 2 a 8 meses 8 a 18 meses 
 R$      

1.467,35  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

53120 
5312-0 
531-2-0 

Condutor envolvido em acidente com vítima se recusar a 
mover o veículo do local 

176, IV R$ 1.467,35 2 a 8 meses 8 a 18 meses 
 R$      

1.467,35  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

53200 
5320-0 
532-0-0 

Condutor envolvido em acidente com vítima não prestar 
informações para B.O. 

176, V R$ 1.467,35 2 a 8 meses 8 a 18 meses 
 R$      

1.467,35  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

57970 
5797-0 
579-7-0 

Forçar passagem entre veículos que, transitando em 
sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo 

outro ao realizar operação de ultrapassagem. 
191 R$ 2.934,70 2 a 8 meses 8 a 18 meses 

 R$ 5.869,40 
(Em dobro)  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

60760 
6076-0 
607-6-0  

Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial 210 R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

74710 
7471-0 
747-1-0 

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em 
mais de 50% 

218, III R$ 880,41 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         880,41  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

70301 
7030-1 
703-0-1 

Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e 
vestuário de acordo com o 

CONTRAN 
244, I R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  

Recorra da Multa 
com a GreenB  
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70481 
7048-1 
704-8-1 

Conduzir moto transportando passageiro sem o capacete 
ou fora do assento correto 

244, II 
R$ 

293,47 
2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  

Recorra da Multa 
com a GreenB  

70561 
7056-1 
705-6-1 

Conduzir moto fazendo malabarismo ou equilibrando-se 
apenas em uma roda 

244, III R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

70640 
7064-0 
706-4-0 

Conduzir moto com os faróis apagados 244, IV R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

70721 
7072-1 
707-2-1 

Conduzir moto transportando criança menor de 07 anos 244, V R$ 293,47 2 a 8 meses 8 a 18 meses  R$         293,47  
Recorra da Multa 

com a GreenB  

76171 
7617-1 
761-7-1 

Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper a 
circulação na via. 

253-A R$ 5.869,40 12 meses 12 a 18 meses 
 R$ 11.738,80 

(Em dobro)  
Recorra da Multa 

com a GreenB  
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