
Divida a turma em equipes de 3 ou 4 pessoas. Para cada equipe, envie um

caso. A equipe deve analisar o caso e fazer uma resposta, embasada na

legislação. Depois, em aula, faça um debate sobre as respostas realizadas.

Outra opção é encaminhar essa resposta para uma outra equipe, que vai

avaliar se concorda com a resposta feita. A equipe vencedora será aquela que

a turma considerar com melhores argumentos.Todos os casos abaixo foram

retirados do site jus.com.br.

JARI
Esta aula é sobre estacionamento, parada e

circulação.



Caso 1. 

Olá, recebi uma multa cuja infração diz: ESTACIONAR EM DESACORDO COM

A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO. Na ocasião

estacionei em frente à faculdade onde estudava por alguns minutos para

retirar alguns documentos. No local possui uma placa dizendo:

"Estacionamento exclusivo para escolares", porém, no horário em que eu

estacionei às 20h24min não ficam vans nem ônibus estacionados, pois eles só

param às 19h para deixar os alunos e por volta das 22h para pegar os alunos.

Depois de um mês recebi em casa a notificação de autuação. Gostaria de

saber se há uma maneira de me defender dessa autuação?



Caso 2. 

Olá a todos. Gostaria aqui de pedir a ajuda de vocês. Certo dia eu estava

indo à faculdade e estacionei meu carro em um local proibido às 19h10min

com a seguinte placa "proibido estacionar das 7h - 20h". Quando eu estava

saindo do carro percebi um carro da BM, então eu retornei ao meu carro,

entrei, liguei e saí, e o agente de trânsito sinalizou com a mão que eu poderia

passar. No dia 31/03 recebi uma multa de estacionamento proibido. Gostaria

de saber se cabe algum procedimento de defesa desta multa, acredito que,

esta ocasião se comporta em apenas uma parada com meu carro, já que eu

não me ausentei do veículo totalmente (só fiz ficar em pé fora do carro e

retornei quando avistei a BM, saindo imediatamente) ressaltando que a placa

não proibia parada e sim estacionamento.



Caso 3. 

Boa tarde. Em uma visita ao fórum de minha cidade, estacionei ao lado do

canteiro central, desconhecendo o fato de ali ser local proibido de

estacionamento e, mesmo assim, vi em meu para-brisa o "papelzinho

amarelo" notificando-me da autuação (Veículo estacionado ao lado do

canteiro central e o condutor ausente). Junto com um colega que me

acompanhava nessa hora, procuramos as placas que informavam a proibição

de estacionar naquele local específico, encontrando-as somente na rua

posterior. A autoridade de trânsito que havia me notificado estava multando

outros carros de maneira, a vários metros do veículo autuado, aproximando-

se apenas para colocar a multa no para-brisa. Essa conduta do agente é

válida? Vale a pena entrar com defesa administrativa nesse caso?



Caso 4. 

Oi. Recebi uma multa por "Estacionar em local/horário proibido

especificamente pela sinalização", porém, eu não estacionei, apenas parei,

sendo que a sinalização diz "Proibido estacionar, seja breve no embarque e

desembarque". Eu parei em uma baia de embarque e desembarque para

buscar alguns colegas de trabalho, pois estávamos indo para um curso. 

Logo que eu parei eles ligaram para saber como fazia para chegar ao meu carro, eu disse

que era só descer e subir uma escada, quando desliguei o telefone o guarda já estava me

multando, tentei falar com ele, mas ele nem olhou para mim. Tentei evitar a multa dando

a volta no quarteirão mas não adiantou. Eu permaneci ali por menos de 3 minutos, sendo

que todos os meus colegas são deficientes visuais. Qual seria a melhor maneira de eu

ganhar esse recurso? Por eles terem deficiência o tempo um pouco maior não poderia

ter sido considerado?


