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ENTREVISTA

INFRAÇÃO Ao ritmo de 22 
pessoas por dia, a PSP e a 
GNR detiveram 6049 pes-
soas por conduzirem sem 
carta de condução válida, de 
janeiro a setembro deste 
ano, menos 33 na mesma 
altura do ano passado. Des-
tes seis mil infratores, me-
nos de metade acabou 
numa sala de tribunal e só 
uma fração (pouco mais de 

Polícias apanham  
22 condutores  
sem carta por dia 

100) foi condenado a pena 
de prisão efetiva. Conduzir 
sem carta é um crime puní-
vel com dois anos de prisão. 

Dentro do sistema de jus-
tiça, é defendida a opção por 
suspensões provisórias de 
processo, que não envol-
vem um julgamento (ler 
entrevista na página se-
guinte). Há dois anos, a mi-
nistra da Justiça, Francisca 
Van Dunem, disse que os 
tribunais deviam deixar de 
mandar para a prisão quem 

comete crimes simples e 
deu como exemplo a condu-
ção sob o efeito de álcool ou 
sem habilitação legal (vulgo 
carta de condução). Seria 
uma forma de resolver a so-
brelotação das cadeias por-
tuguesas, admitiu então. 

O CRIME COMPENSA? 
Esta perspetiva é, todavia, 
criticada por pessoas ligadas 
à segurança rodoviária, 
como João Queiroz, da asso-
ciação Estrada mais segura. 

Menos de metade dos detidos pela 
PSP e pela GNR acaba a ser julgado e 
só uma pequena fração é condenada

Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt 

“O crime rodoviário é o 
mais prevalecente, em Por-
tugal e na Europa”, lembra, 
e avança duas razões. Pri-
meiro, “conduzir sem carta 
não é malvisto pela socieda-
de”, como a condução sob 
efeito de álcool já é; segun-
do, porque há “uma perce-
ção de impunidade”, de que 
o crime compensa. “Nesta 
organização do sistema ju-
dicial, o crime rodoviário 
não é uma prioridade”. 

É também uma área com 

mais perguntas do que res-
postas, diz José Miguel Tri-
goso, da Prevenção Rodo-
viária Portuguesa: “Quan-
tos acidentes de viação são 
causados por pessoas sem 
carta? E por que razão as 
pessoas não tiram a carta?”. 

UMA QUESTÃO CULTURAL? 
Nas comarcas contactadas 
pelo JN, a experiência leva 
alguns funcionários judi-
ciais a arriscar explicações. 
Em meios rurais, há quem 
não consiga passar no exa-
me teórico e desista após al-
gumas tentativas; ou não é 
dado valor à carta, pelo que 
as pessoas nem se inscre-
vem numa escola de condu-
ção. Em meios urbanos, é 
mais frequente serem apa-
nhados jovens que ainda 
não tiraram a carta. 

É também com base na sua 
perceção que Milton Si-
mões, da Associação de dire-
tores de escolas de condu-
ção, diz que o problema é 
cultural. “As pessoas não 
valorizam a carta e, como 
têm um carro parado à por-
ta de casa, arriscam”. À sua 
escola já apareceram pes-
soas enviadas pelo tribunal 
para tirar a carta – a condu-
zir um carro. v

“Perceção de impunidade” alimenta 
criminalidade rodoviária, receia 
representante da “Estrada mais segura”

Na larga maioria  
dos casos, tribunais 
condenam a multa

O número peca por defeito, 
já que a forma como a infor-
mação é classificada na base 
de dados dos tribunais não 
permite ser mais preciso: 
este ano, até setembro, pelo 
menos 108 pessoas foram 
condenadas a prisão efetiva 
por conduzir sem carta. Nas 
20 comarcas que responde-
ram ao JN (são 23 no total), 
só Portalegre e Beja não têm 
registo de prisões efetivas.  

Esta é a pena mais grave, 
aplicada em casos de reinci-
dência grave. Mais frequen-
tes (cerca de 450) são as 
condenações a prisão domi-
ciliária, a pena de prisão sus-
pensa ou convertida em pu-
nição mais leve (como tra-
balho comunitário). A mais 
frequente é a multa: foi de-
cretada a, pelo menos, 1200 

Cadeia 
efetiva 
para mais 
de 100

pessoas, diretamente ou por 
conversão de pena de pri-
são. 

O JN pediu também às co-
marcas que informassem 
sobre o número de proces-
sos julgados entre janeiro e 
setembro de 2019 e a mes-
ma altura do ano passado. 
No global, as 18 comarcas 
que enviaram dados de evo-
lução julgaram 2464 proces-
sos, ligeiramente menos do 
que no ano anterior.  

DADOS APROXIMADOS 
Os dados enviados pelas co-
marcas devem ser lidos com 
cautela, alertam os próprios 
juízes presidentes. Os nú-
meros “não são absoluta-
mente seguros”, mas “dão 
uma ideia mais ou menos fi-
dedigna” da realidade, afir-
mou José Júlio Pinto, presi-
dente da Comarca de Viana 
do Castelo, na resposta en-
viada ao JN.  

Artur Dionísio Oliveira, da 
Comarca de Braga, concor-
da que “não é possível infor-
mar com rigor”, devido à 
forma como os processos 
são catalogados: não por 
tipo de crime, mas por tipo 
de processo (como comum, 
sumário ou abreviado). v A.F. 
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Condenado 11 vezes  
vai parar à prisão 
Depois de ter sido julgado 11 vezes 
por conduzir sem carta, um ho-
mem da região de Coimbra acabou 
condenado a uma pena de prisão 
efetiva, pelo Tribunal da Relação. 
Na acusação, o Ministério Público 
salientou que o condenado vivia 
em graves dificuldades económi-
cas e que as condenações anterio-
res não o dissuadiram de reincidir 
no crime. 
 
Menor apanhado ao volante 
internado em regime aberto 
O caso deu-se em março deste 
ano. Em Viseu, um menor foi apa-
nhado a conduzir um veículo sem 
carta e levado a tribunal. O juiz 
decretou o seu internamento 
num centro educativo, em regime 
aberto.  
 
Há arguidos absolvidos  
no julgamento 
São uma imensa minoria, mas 
existem: há sentenças que decla-
ram o arguido inocente e o absol-
vem da acusação.

CASOS

Conduzir sem carta 
de condução válida é 
um crime? 
Sim. Conduzir um veí-
culo sem ter título de 
habilitação de condução 
(conhecido como carta 
de condução) é um cri-
me previsto no Código 
da Estrada. O artigo 3.º 
diz que quem conduzir 
“veículo a motor na via 
pública ou equiparada 
sem para tal estar habi-
litado” com um título 
legal (vulgo carta de 
condução) “é punido 
com prisão até um ano 
ou pena de multa até 
120 dias”. Se for apa-
nhada a conduzir um 
motociclo ou um auto-
móvel, a pena de prisão 
sobe para até dois anos 
ou multa até 240 dias. 
 
 
Por norma as pessoas 
são condenadas a pri-
são ou a penas mais 
leves? 
Só uma minoria das pes-
soas é condenada a pri-
são efetiva. Mais fre-
quente é o caso de con-
denação a prisão sus-
pensa ou convertida em 
multa ou trabalho co-
munitário. Mas, de lon-
ge, a pena mais comum 
é o pagamento de uma 
multa, muitas vezes en-
tregue a uma institui-
ção de solidariedade. 
 
 
Todos os apanhados 
sem carta são levados 
a julgamento? 
Não. O Ministério Pú-
blico aprecia o caso e 
pode decidir pela sus-
pensão provisória do 
processo, se a pessoa 
cumprir determinadas 
obrigações. Se as cum-
prir, não fica com regis-
to criminal. De acordo 
com algumas comarcas, 
é este o desfecho da 
maioria dos casos.
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António Ventinhas Presidente Sindicato  
dos Magistrados do Ministério Público

“A prisão  
só se aplica em 
última análise”

Sistema concentra tribunais na criminalidade grave
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Por que razão a maioria 
dos apanhados a conduzir 
sem carta não são remeti-
dos a julgamento? 
Tem sobretudo a ver com a 
existência de antecedentes 
criminais. Se se tratar da pri-
meira violação, o procura-
dor do Ministério Público 
propõe a suspensão provisó-
ria do processo ao arguido e 
ao juiz de instrução. Se for 
aceite, o arguido deve en-
tregar uma certa quantia a 
uma instituição de solida-
riedade, por exemplo, ou 
inscrever-se numa escola de 
condução.  

É o procurador quem 
toma essa decisão? 
Existem instruções, direti-
vas genéricas para a crimi-
nalidade bagatelar, como a 
condução sem habilitação 
legal. Como regra, o arguido 
e o juiz de instrução acei-
tam a proposta.  

Nesse caso, o arguido fica 
com registo criminal? 
Não fica com registo crimi-
nal, mas fica inscrito no re-
gisto de suspensões provi-
sórias de processo. Se rein-
cidir, então será levado a jul-
gamento. Esta figura come-
çou a aplicar-se aos miúdos 
que conduziam ciclomoto-
res sem licença. Assim se 
evitava que ficassem com 
registo criminal. Agora é 
cada vez mais usado. Esta 

não é uma inovação portu-
guesa, Portugal está a seguir 
a generalidade dos países.  

Este sistema é positivo? 
É. Até 1998, conduzir sem 
carta nem era crime, era 
contraordenação. Entretan-
to, o legislador entendeu 
que devia criminalizar, mas 
punindo-o com pena até 
dois anos de prisão. É consi-
derado pequena criminali-
dade. No sistema penal por-
tuguês, a prisão só se aplica 
em última análise no caso 
de crimes graves ou reinci-
dência. O nosso sistema e a 
jurisprudência indicam 
que, se estiver prevista mul-
ta, ela é aplicada primeiro, 
em valores crescentes à me-
dida que a pessoa vai reinci-
dindo. Se persiste na condu-
ta, é decretada prisão. 

Fala em criminalidade ba-
gatelar. Se os condutores 
pensarem que não serão 
punidos, não se está a in-
centivar o crime? 
Temos que o pôr em perspe-
tiva. Nós lidamos com ho-
micídios, roubos à mão ar-
mada, tráfico de droga. O 
Código Penal prevê penas 
de até 25 anos de prisão. Em 
comparação, um crime pu-
nido com até dois anos é pe-
quena criminalidade. Além 
disso, assim se libertam os 
tribunais para julgar a crimi-
nalidade grave. v A.F. 


