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Em 17 de Agosto de 1896, Bridget Driscoll, uma mulher de 44 

anos, foi a primeira pessoa a ser morta por uma viatura 

motorizada. Foi atropelada por um carro. As testemunhas 

afirmaram que o automóvel ia a uma velocidade “tremenda”: 

talvez a viatura circula-se a 12,8 km/h, em vez dos 6,4 km/h 

permitidos. (Newsletter do INEM, Maio 2005) 
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RESUMO 

A sinistralidade rodoviária é um flagelo da actualidade, que provoca a 

morte a dezenas pessoas, bem como, feridos graves todos os anos. 

São várias as causas que dão origem aos acidentes de viação, desde a 

condução sobre a influência do álcool, ou outras substâncias estupefacientes 

(exemplo: haxixe, heroína, LSD entre outras), excesso de velocidade, 

manobras perigosas. 

Pretende-se nesta tese definir um padrão para os infractores, uma vez 

que as suas idades variam entre os 18 e os 80 anos de idade, provêem de 

todos os extractos sociais e o seu nível de escolaridade vai desde o 

analfabetismo até ao Ensino Superior. 

O Código Penal Português prevê nos seus artigos 291º e 292º a punição 

aplicável nos crimes de condução perigosa de veículos rodoviários, assim 

como, a condução desses mesmos veículos em estado de embriaguez ou sob 

a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. 

O ordenamento jurídico agrava o limite mínimo e máximo em um terço 

da pena sempre que os crimes acima descritos sejam praticados por 

condutores profissionais no exercício da sua actividade (exemplo: motoristas 

de transportes públicos). 

Faz-se ainda uma ressalva para os casos em que do acidente de viação 

resultem vítimas mortais, o infractor pode ainda vir a se condenado pela prática 

do crime de homicídio por negligência, no qual a pena de prisão pode ascender 

aos 5 anos. 

  



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

III 

 
 

SUMMARY 

Traffic accidents are a scourge in the current days which causes death to 

tens of people and seriously injured every year. 

There are many causes which leads to road disasters, from driving under 

the influence of alcohol or under narcotics (as hashish, heroin, LSD, among 

others), speeding and dangerous maneuvers. 

The goal of this thesis is to define a pattern to the offenders, as their 

ages vary between the 18’s and the 80's. They came from all social strata and 

their level of education goes from illiteracy to a higher education. 

The Portuguese Criminal Code foresees in the articles 291º and 292º a 

punishment applicable to the crimes of dangerous driving of road vehicles, 

driving under the influence of alcohol or under the influence of narcotics. 

The Legal System increases the minimum and the maximum at one third 

of the sentence whenever the crimes described above are practiced by 

professional drivers in the course of their activity (as drivers of public vehicles). 

Notice that when people die in traffic accidents, the offender might even 

be sentenced for the crime of negligent homicide in which the sentence can go 

up to 5 years. 
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RÉSUMÉ 

Les accidents de la circulation routière sont un fléau de l'actualité qui 

causent la mort à des dizaines di personnes et des gravement blessés tous les 

années. 

Ils sont plusieurs les causes qui mènent les accidents de circulation, 

comme l’alcool au volant, des substances stupéfiants (par exemple: haschisch, 

héroïne, LSD et d’autres), vitesse à l'infini et manœuvres dangereuses. 

L’objectif de cette thèse c’est définir une norme pour les délinquants, 

depuis que leurs âges allant entre les 18 et les 80 années, qui proviennent de 

tous les extraits sociaux et leur niveaux d’éducation varient de l'analphabétisme 

aux études supérieurs. 

Le Code Pénal Portugais prévu dans ses articles 291º et 292º la sanction 

applicable aux crimes de conduite dangereuse des véhicules routières, et la 

conduite de ces mêmes véhicules en état d’ivresse ou sous l’influence dès 

stupéfiants et dès substances psychotropes. 

L’ordre juridique augment le limite minimum et maximum en un tiers de la 

sanction oú les crimes au-dessus soient pratiqués par conducteurs 

professionnels dans l'exercice de son activité (example: les conducteurs des 

transports en commun). 

Il y a encore une exception dans les cas oú l'accident de la route mènent 

des décédés, l'auteur du délit peut etrê condamné par le crime d'homicide par 

negligence, oú l'emprisonnement peut aller jusqu'à 5 ans. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

Todos os dias somos confrontados com notícias de acidentes de viação, 

dos quais resultam inúmeras mortes a lamentar. É do conhecimento geral as 

campanhas de segurança rodoviária lançadas pelas entidades competentes 

junto dos órgãos de comunicação social, visando a redução da sinistralidade 

automóvel, sem que daí resulte uma diminuição significativa da mesma. As 

operações das entidades policiais que ocorrem por norma nas épocas festivas 

e nas férias de Verão registam milhares de acidentes dos quais resultam 

centenas de vítimas mortais. 

Esta realidade é comum tanto na União europeia como em outros países 

a nível mundial, contabilizando-se milhões de mortes anuais decorrentes de 

acidentes de viação, tendo sido criadas um pouco por todo o mundo 

Associações e Grupos de estudo que analisam as causas dos acidentes de 

viação, o número de vítimas, visando alcançar soluções que travem este 

flagelo. 

Os factores que originam os acidentes de viação são amplamente 

discutidos e de conhecimento público (condução sob o efeito do álcool, o 

excesso de velocidade, a fadiga dos condutores, a condução sem habilitação 

legal, entre outros…). 

Contudo existem duas questões pertinentes para além das supra 

indicadas, que devem ser colocadas, afim de combater efectivamente e de 

forma eficaz a criminalidade estradal: 

 Qual é o perfil dos condutores envolvidos em acidentes de viação dos 

quais resultam vitimas mortais? 

 Quais as consequências legais para estes condutores? 

São estas questões que este estudo se propõem responder, dando uma 

outra perspectiva da sinistralidade automóvel, uma vez que versa sobre os 

indivíduos que desencadeiam os sinistros, e não sobre as causas dos mesmos.  
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1.1 OBJECTIVO DO ESTUDO 

Este estudo tem como objectivo compreender e traçar o perfil dos 

homicidas nos acidentes de viação, através da análise dos dados da 

sinistralidade rodoviária do nosso país. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO PARA O ESTUDO 

A escolha deste tema prendeu-se com os seguintes factores: 

 Interesse da Tese: Atendendo a que a sinistralidade rodoviária atravessa 

várias áreas da sociedade e é uma realidade que afecta vários países a 

nível mundial, é importante estabelecer parâmetros que permitam combater 

o número de mortos e feridos que ocorrem a nível internacional. Esse 

combate só será possível e eficaz se forem realizados estudos que 

permitam compreender melhor as suas causas e acima de tudo, 

compreender quais as características comuns a todos os condutores que 

estiveram na origem de acidentes que provocaram vítimas. Sabendo qual a 

génese do problema será possível debelá-lo através da prevenção e de 

uma maior preparação dos futuros condutores, por forma a averiguar se os 

mesmos estão aptos ou não a conduzir veículos automóveis. No que se 

refere à medicina - legal este estudo é importante uma vez que reflecte os 

denominadores comuns aos homicidas em acidentes de viação.   

 

 Realização profissional e pessoal: Enquanto licenciada em Direito e pós-

graduada em Ciências Médico-Legais, existe um grande apreço pelas áreas 

do Direito Penal e da Psicologia Criminal, despertando, assim, a vontade de 

desenvolver um trabalho que abrangesse as referidas áreas, por forma a 

compreender o fenómeno da sinistralidade rodoviária. Este estudo centra-se 

essencialmente no estudo dos delinquentes estradais. 
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 A actualidade do tema: A sinistralidade rodoviária é uma constante diária 

em todos os órgãos de comunicação social, quer pelo número de acidentes 

graves que ocorrem diariamente, quer pelo número arrepiante de vidas 

humanas ceifadas nos mesmos. As campanhas de prevenção e de 

fiscalização dos condutores levadas a cabo pelas entidades competentes, 

revelam que, em grande parte dos acidentes de viação dos quais resultam 

vítimas mortais ou feridos graves, os condutores violam de forma 

sistemáticas as normas legais, seja, por consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas ou de estupefacientes, ou por desrespeito das regras de trânsito. 

Assim, é importante traçar o perfil dos homicidas nos acidentes de viação, 

por forma a desenvolver medidas mais eficazes no combate à sinistralidade 

rodoviária. 

 

1.3 METODOLOGIA UTILIZADA 

Este estudo foi desenvolvido através de uma abordagem mista, isto é, 

quantitativa e qualitativa. 

Através da análise dos seguintes elementos: 

 Dados da sinistralidade rodoviária a nível europeu e sua evolução; 

 

 Pesquisa da sucessão legislativa do Direito Rodoviário e do Direito 

Rodoviário Penal; 

 

 Análise de Sentenças e Acórdãos proferidos pelos Tribunais 

Portugueses; 

 

 Consulta dos processos dos reclusos; 

 

 Inquérito realizado aos homicidas. 
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1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O presente estudo tem a seguinte estrutura: 

No capítulo I, é feita a introdução ao tema, expondo a pertinência do 

tema, o seu objectivo, respectiva motivação e metodologia. 

O capítulo II versa sobre a evolução da sinistralidade rodoviária, através 

da análise das políticas de segurança rodoviária implementadas, de figuras, 

quadros e gráficos que espelham a realidade nacional e europeia. 

No capítulo III, ao longo dos sete subcapítulos que o compõem, são 

abordados os princípios gerais do Direito Rodoviário e do Direito Penal 

Rodoviário, é analisada a evolução legislativa, terminando com a apresentação 

de alguns exemplos de decisões judiciais proferidas na vigência de cada uma 

das leis. 

O capítulo IV, refere-se ao material e métodos, subdividindo-se em 

quatro subcapítulos, o primeiro aborda o número de inquéritos abertos nos 

últimos anos na sequência de homicídios negligentes decorrentes de acidentes 

de viação. O segundo versa sobre as sentenças e acórdãos proferidos sobre 

esta matéria. No terceiro subcapítulo são analisados os dados resultantes da 

consulta dos processos dos reclusos e os inquéritos realizados aos mesmos, e 

por último no quarto subcapítulo são discutidos os resultados obtidos. 

No capítulo V são apresentadas as conclusões retiradas deste estudo.  
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CAPÍTULO II 
SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA  

  



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

7 

 
 

2 CONCEITOS 

O problema da sinistralidade rodoviária não se reduz a um problema 

individual, vai além do indivíduo, trata-se de uma questão social e cultural, de 

acordo com informações da OMS1, morrem anualmente 1,2 milhões de 

pessoas nas estradas mundiais, e mais de 50 milhões ficam feridas. 

Se os países não se empenharem em campanhas de prevenção 

rodoviária, prevê-se quem em 2020 a morte de indivíduos em acidentes de 

viação seja a terceira causa de morte a nível mundial. 

Para compreender esta temática é necessário ter presentes alguns 

conceitos base2 da sinistralidade rodoviária. 

 

2.1 TIPOS DE ACIDENTES 

Acidente – “fenómeno que ocorre ou tem origem numa via ou estrada 

aberta à circulação rodoviária pública, do qual resulta uma ou mais vítimas 

mortais ou com ferimentos e no qual pelo menos um veículo está envolvido. 

Estes acidentes incluem colisões entre veículos, veículos e peões, veículos e 

animais ou veículos e obstáculos fixos. Incluem ainda situações de acidente no 

qual apenas um veículo esteja envolvido não havendo o envolvimento de mais 

nenhum utilizador da via.”3  

Pessoa morta em 30 dias - Refere-se a todas as pessoas que morrem 

no espaço de 30 dias em consequência de um acidente de viação do qual 

foram vítimas, uma vez que, nem todos os países possuem meios para apurar 

essas mortes, foi criada uma tabela de correcção do coeficiente, que é aplicada 

a valores absolutos de pessoas mortas em acidentes de viação, por forma a 

                                            
1 Organização Mundial de Saúde 
2 Dados constantes no Glossário da Base de dados europeia sobre acidentes de viação 

CARE  
3 Definição constante do IRTAD, 1998, pag. 13. 
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que as estatísticas a nível de mortes em acidentes de viação se aproximem 

mais da realidade. Em Portugal a formula aplicada é K4 (30) = K*1.14  

Acidente Fatal – Acidente onde existe pelo menos um morto, não tem 

em conta a severidade das lesões sofridas pelos outros intervenientes. 

Acidente com feridos – Ocorrência onde existe pelo menos uma 

pessoa ferida entre os intervenientes, independentemente da gravidade das 

lesões. 

Acidente com feridos graves – Acidente onde resulte pelo menos um 

ferido grave, e não ocorram mortes. 

Acidente com feridos ligeiros - Evento onde pelo menos um dos 

intervenientes sofreu ferimentos ligeiros. 

Desconhecido – Acidente de viação onde não foram reportados 

ferimentos por parte dos envolvidos. 

 

2.1.1 TIPO DE PASSAGEIRO 

Passageiro da frente – Pessoa que circula no lugar da frente do veículo 

no momento do acidente, ao lado do condutor, dependendo do tipo de veículo 

pode ser mais de uma pessoa. 

Passageiro de trás – Pessoa que viaja no banco traseiro do veículo no 

momento do acidente. 

 

2.1.2 HABILITAÇÃO LEGAL PARA CONDUZIR 

Carta de condução – Documento obrigatório que habilita o condutor a 

conduzir o veículo. 

 

                                            
4 O K corresponde ao número de pessoas mortas 
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2.1.3 DEFINIÇÃO DOS INTERVENIENTES 

Peão – Interveniente que circula a pé na via, esteja a atravessar, a 

caminhar ou parado ao lado da mesma. 

Condutor – Pessoa que conduz um veículo motorizado ou de pedais. 

Passageiro – Pessoa que circula no veículo para além do condutor, 

inclui as pessoas que no momento do acidente se encontram a entrar ou a sair 

do veículo. 

 

2.1.4 CLASSIFICAÇÃO DOS FERIDOS / LESÕES 

Ferido ligeiro – Pessoa que sofre lesões ligeiras não necessitando de 

hospitalização ou de tratamento médico. 

Morto – Pessoa que morre em consequência de um acidente de viação 

no período de 30 dias. 

Ferido grave – Pessoa que sofre lesões graves no acidente e necessita 

de pelo menos 24 horas de hospitalização. 

Ferido – Pessoa que sofre lesões durante o acidente e necessita de 

tratamento médico ou de hospitalização. 

 

2.1.5 CIRCUNSTÂNCIAS PSÍQUICAS E FÍSICAS  

Drogas ou medicamentos – Condutor que se encontra sobre o efeito 

de (legais ou ilegais) drogas ou medicamentos, tendo sido esse facto que 

originou o acidente. 

Álcool – Pessoa que conduz após a ingestão de bebidas alcoólicas, e 

apresenta uma taxa de alcoolemia superior ao máximo legal. 

Fadiga – Pessoa que conduz encontrando-se numa situação de 

cansaço extremo sendo essa a causa do acidente. 
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Doença súbita – Condutor que sofre de uma doença súbita (por 

exemplo: Ataque cardíaco.) 

 

2.1.6 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA UTILIZADOS  

Capacete de protecção – Equipamento de protecção utilizado pelos 

motociclistas e pelos ciclistas, na qualificação do acidente tem se em atenção 

se este era ou não utilizado pelos intervenientes. 

Cinto de segurança - Mecanismo de retenção existente nos veículos 

motorizados de utilização obrigatória por parte do condutor e dos passageiros 

do mesmo. Na qualificação do acidente tem se em atenção se este era ou não 

utilizado pelos intervenientes.  

 

2.2 CAUSAS DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

“Um acidente de viação é usualmente um acontecimento complexo, 

para o qual poderão contribuir vários elementos em maior ou menor 

proporção”5Sic 

O factor humano é o que mais influencia as condições de segurança nas 

estradas, pois os condutores na sua grande maioria são dotados de uma 

característica denominada por primus inter pares, que se traduz no facto destes 

considerarem possuir competências e aptidões muito superiores aos demais. 

Ouvem-se relatos de acidentes diariamente, contudo os condutores 

consideram sempre que a causa de tantos acidentes e de tantas mortes na 

estrada se encontra nos outros e não em si. 

A importância dada ao veículo automóvel na actualidade tem como 

contrapartida o desleixo no cumprimento das regras estradais, os condutores 

consideram-se sempre exímios e encontram justificativas para o elevado 
                                            
5 Francisco Marques Vieira, “ Direito Penal Rodoviário – Os Crimes dos Condutores” , p.21 
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número de acidentes, na má sinalização, nas deficiências das vias, que apesar 

de serem causas reais, são menos preponderante na sinistralidade rodoviária. 

O delinquente estradal, na sua vida quotidiana adopta um 

comportamento cumpridor, excepto no que se refere às regras da estrada, as 

quais trata como sendo de somenos importância. 

As principais causas dos acidentes de viação, segundo o Conselho 

Europeu de Segurança nos Transportes (CEST) encontram-se determinadas e 

prendem-se na sua maioria com a velocidade excessiva e inadequada que está 

na origem de cerca de um terço dos acidentes graves com vítimas mortais. A 

condução sob o efeito do álcool, de drogas e a fadiga, são também factores 

que levam a milhares de mortes nas estradas europeias anualmente. Não 

podemos esquecer ainda que a utilização dos cintos de segurança e dos 

capacetes de protecção evitariam inúmeras mortes que ocorrem nas estradas. 

A realidade é de tal forma preocupante que a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) no relatório que apresentou em 2004 aconselha todos os países a 

tratarem o fenómeno da sinistralidade rodoviária como um problema de saúde 

pública. 

 

2.2.1 EFEITOS DO ÁLCOOL NA CONDUÇÃO 

A acção do álcool no sistema nervoso origina efeitos que prejudicam o 

exercício da condução, nomeadamente: 

 Estado de euforia, sensação de bem-estar, que tendencialmente levam 

o consumidor a sobrevalorizar as suas capacidades; 

 Perda de atenção e de concentração; 

 Perturbação da capacidade visual, redução do campo de visão, ficando 

o condutor incapacitado de avaliar correctamente as distâncias e as 

velocidades; 

 Aumento do tempo de reacção; 

 Diminuição da resistência à fadiga; 
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De acordo com estudos realizados, o risco de envolvimento num 

acidente mortal, após a ingestão de bebidas alcoólicas aumenta de forma muito 

rápida, conforme a concentração de álcool no sangue se torne mais elevada, 

senão vejamos:  

 0,50 g/l – O risco aumenta 2 vezes6 

 0,80 g/l – o risco aumenta 4 vezes 

 0,90 g/l – o risco aumenta 5 vezes 

 1,20 g/l – o risco aumenta 16 vezes 

 

2.2.2 EXCESSO DE VELOCIDADE 

Os condutores por vezes adoptam comportamento na estrada que 

aliados à velocidade excessiva dão origem a acidentes graves, são eles:7 

 Condução com uma velocidade acima dos 50 km/h dentro das 

localidades; 

 Condução com uma velocidade superior a 120 km/h nas auto-

estradas; 

 Passagem de sinais amarelos e vermelhos; 

 Conduzir enquanto falam ao telemóvel; 

 O desrespeito pelas distâncias de segurança; 

 Condutores e passageiros que não utilizam os meios de retenção 

(cintos de segurança, cadeirinhas de bebé). 

 

2.3 OS NÚMEROS DA SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

Neste subcapítulo são apresentados alguns quadros e gráficos que 

demonstram os números da sinistralidade rodoviária a nível mundial com 

especial atenção para os dados que versam sobre a União Europeia e 

Portugal.  

                                            
6 Informação recolhida no site do Portal do Cidadão - Conselhos da ANSR e condução  
7 Informação retirada do site da Seguradora AXA. 
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2.3.1 DADOS MUNDIAIS 

Quadro n.º 1 – Evolução da Segurança Rodoviária a Nível Mundial 

 

Como se observa neste quadro, em Portugal na última década o número 

de mortes decorrentes de viação tem vindo a diminuir, encontrando-se em 13º 

terceiro lugar neste quadro. 



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

14 

 
 

 

Gráfico n.º 1 – Mortes na Estrada comparação nos anos de 2007 e 2008 a nível 
mundial8 

 

 A redução do número de mortes resultantes de acidentes de viação em 

Portugal, fazendo a comparação entres os anos de 2007 e 2008, teve uma 

descida na ordem dos 8%.  

  

                                            
8 Quadro e gráfico retirados do  Road Safety IMproved in 2008 – Press Release, in 22 

July 2009, elaborado pela IRTAD. 
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2.3.2 DADOS DE PORTUGAL9 

Quadro n.º 2 – Acidentes e vítimas: 1989/2008 

 

Deste estudo que analisa os dados da sinistralidade rodoviária em 

Portugal nos últimos 20 anos, podemos retirar as seguintes conclusões: 

 Em 1989 ocorreram 43499 acidentes de viação e em 2008 33613, 

observamos que ao longo das últimas duas décadas existiu um 

decréscimo do número de acidentes na ordem dos 10000/ano. 

 

                                            
9 Dados retirados do Relatório Anual de 2008 do Observatório de Segurança 

Rodoviária  (ANSR) 
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 O número de vítimas mortais decorrentes de acidentes de viação em 

1989 era de 2375/ano, enquanto no ano de 2008 ocorreram 721 

mortes. 

 

Quadro n.º 3 – Evolução do número de vítimas mortais entre 1998/2008 em Portugal 

 

(1) Ciclomotores e motociclos 

Através deste quadro verificamos que o número de mortes na estrada no 

ano de 1998 rondava os 1865, tendo em 2008 este número reduzido para 776. 

 

Gráfico n.º 2 – Evolução das vítimas mortais e medidas de segurança rodoviária 
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Como se conclui através deste gráfico com o agravamento das medidas 

de segurança impostas, associadas à maior fiscalização levou a uma redução 

bastante acentuada do número de acidentes e consequentemente das vítimas. 

 

Gráfico n.º 3 – Acidentes com vítimas (2008) 

 

O maior número de acidentes de viação, conforme resulta dos gráficos 

supra ocorre durante o dia. 
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Quadro n.º 4 – Acidentes e vitimas segundo a natureza do acidente  

 

Aqui constatamos que o maior número de vítimas mortais ocorre nas 

colisões e nos despistes. 

 

Quadro n.º 5 – Vítimas segundo a categoria de utentes 

 

 As vitimas mortais decorrentes de acidentes de viação são na 

grande maioria os condutores. 
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Quadro n.º 6 – Condutores vítimas segundo a utilização de sistemas de segurança 

 

 

Quadro n.º 7 – Passageiros vítimas segundo a utilização de sistemas de segurança 

 

 

Quadro n.º 8 – Condutores vitimas mortais segundo a faixa etária 
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Resulta deste quadro que morrem nas estradas portuguesas mais 

homens do que mulheres, e que as faixas etárias onde ocorrem mais óbitos 

são as que vão dos 20 aos 40 anos de idade. 

 

Quadro n.º 9 – Condutores vitimas mortais segundo o título de condução 

 

A maior incidência de vítimas mortais recai sobre os condutores 

encartados e que possuem habilitação legal para conduzir. 

 

Quadro n.º 10 – Condutores segundo a antiguidade do seu título de condução 

 

Resulta deste quadro que os condutores mais experientes, isto é, os que 

possuem título de condução válido com mais de 10 anos, são os que mais 

morrem nas estradas. 
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Gráfico n.º 4 – Condutores mortos em 2008 segundo as acções/manobras 

 

 

 

Gráfico n.º 5 – Condutores mortos em 2008 
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2.4 COMBATE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA NA UNIÃO 
EUROPEIA 

Apesar dos números da sinistralidade rodoviária terem vindo a diminuir 

na última década estes encontram-se muito longe dos valores ideais que se 

pretendem alcançar. A realidade europeia como se constata através dos 

gráficos e quadros supra apresentados é preocupante e foi nesse sentido que 

em 1998 a OCDE estabeleceu, através de um programa de investigação sobre 

a sinistralidade rodoviária a International Road Traffic and Accident Database 

(IRTAD) onde se disponibiliza a todos os estados membros da União Europeia 

uma base de dados onde se recolhem elementos continuamente, sobre os 

acidentes de viação e vítimas. 

Em 2006 o centro de investigação assume o estatuto de grupo de 

trabalho da OCDE/CEMT passando a ter a seguinte designação “Traffic Safety 

Data and Analysis Group”. 

O principal objectivo da IRTAD é através da comparação dos dados 

sobre a sinistralidade rodoviária de todos os estados membros, serem 

desenvolvidas políticas, medidas e acções de segurança rodoviária que 

reduzam de forma significativa o número de acidentes e de vítimas mortais. 

A CARE – Community Data Base on Accidents on the Road in Europe, 

foi criada em 1993 pelo Conselho Europeu, tendo sido a primeira base de 

dados sobre a matéria da sinistralidade rodoviária na Europa, passando a ser 

complementada pela IRTAD em 1998. Foi ainda criado um observatório sobre 

segurança rodoviária ERSO – European Road Safety Observatory. 

Segundo o Conselho Europeu de Segurança nos Transportes (CEST), 

Organismo não-governamental pan-europeu com sede em Bruxelas, as 

principais causas de morte na estrada que foram já sobejamente abordadas 

neste trabalho, são o álcool e o excesso de velocidade. Apesar das inúmeras 

campanhas de sensibilização levadas a cabo, o número de acidentes e de 

mortes na estrada continua a ser extremamente elevado. 



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

23 

 
Assim, começam a ser realizados projectos aliados às novas tecnologias 

por forma a reduzir o número de acidentes. Estão em estudo vários 

equipamentos, que têm como objectivo o combate a sinistralidade, neste 

trabalho são abordados os quatro equipamentos que após os testes foram 

considerados mais eficazes. 

Controle de Velocidade Adaptativo – o excesso de velocidade é o 

responsável por milhares de acidentes de viação graves, devido a isso, a 

velocidade máxima na maioria dos países europeus é de 130 km/h (em 

Portugal a velocidade máxima é de 120 km /h), contudo, como é do 

conhecimento geral a velocidade máxima implementada nos veículos é cada 

vez maior atingindo em alguns automóveis os 300 km/h, o que leva a que 80% 

dos condutores não resistam à tentação e infrinjam os limites de velocidade. 

Actualmente 10 países europeus estão a desenvolver sistemas de 

controle de velocidade adaptativo (CVA), que tanto podem ser “informativos” 

aconselhando o condutor a reduzir a sua velocidade, o que permite ao mesmo 

ignorar essas indicações, ou “intervenientes” que impedem efectivamente que 

o condutor ultrapasse o limite legal de velocidade. 

Traksure – Utilizando uma tecnologia similar à do CVA, o Traksure não 

é mais do que uma pequena caixa que estabelece ligação com os satélites de 

GPS para verificar a velocidade e a localização de um veículo. Essa 

informação é transmitida as Seguradoras Automóveis, e todos os condutores 

que respeitem os limites de velocidade, obtêm um desconto na sua apólice de 

seguro que pode ir até 40% durante um período de 3 anos. 

Alcolock – Uma em cada quatro mortes nas estradas deve-se ao 

consumo excessivo de bebidas alcoólicas, esta realidade levou à criação de 

um sistema designado por alcolock, ou seja, trata-se de um aparelho montado 

no habitáculo do automóvel, que obriga o condutor a realizar um teste de sopro 

antes de poder ligar o carro, nas situações em que o aparelho detecte uma 

taxa de álcool no sangue superior ao limite legal o alcolock tranca a direcção 

do veículo. 



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

24 

 
Câmara de visão nocturna – Por último vamos falar da melhoria da 

visibilidade do condutor, através de uma câmara instalada na parte dianteira do 

veículo ou atrás do espelho retrovisor que é munida de uma lente angular de 

36º graus que controla não só a zona à sua frente mas também as zonas 

laterais, este sistema detecta o calor e não a luz, e é projectado num ecrã 

multi-informações colocado à frente do condutor. 

 

 

2.5 COMBATE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM PORTUGAL 

O combate à sinistralidade nas estradas portuguesas está desde 2004 a 

ser desenvolvido em várias frentes, das quais se destaca o programa criado 

pela ANSR o qual se desenvolve a três níveis: 

 Campanhas de Sensibilização e de Prevenção Rodoviária 

Figura n.º 1 – Campanha de Prevenção Rodoviária 
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 Dissuasão, fiscalização e repressão 10 
 

o Dissuasão  

Realização de várias operações de fiscalização ao longo do ano, por 

exemplo, Operação Natal, Operação Ano Novo. Face à possibilidade de virem 

a ser fiscalizados devido ao número de efectivos destacados para estas 

operações, os condutores tornam-se mais prudentes, adoptando 

comportamento menos “agressivos” na estrada, nomeadamente através do 

cumprimento escrupuloso das regras estradais e evitando o consumo de álcool.  

 
o Fiscalização 11 

 

I. Realização de controles ao nível de álcool e substâncias 

psicotrópicas 

 

Quadro n.º 11 – Controle de álcool 

Condutores testados 497.602 

Excessos de álcool detectados 30.387 

 

 

Quadro n.º 12 – Controle de substâncias psicotrópicas 

Condutores testados 766 

Testes positivos 93 

 
 
 

                                            
10 Dados recolhidos  do Balanço sobre a Sinistralidade Rodoviária “ Mortes na Estrada 

estamos a travar este drama”, realizado pela ANSR referente a dados de 2008. 
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II. Fiscalização da velocidade através de radares 

 

Quadro n.º 13 – Controle de velocidade 

Veículos controlados 9.900.486 

Excessos de velocidade detectado 174.109 

 

 

o Repressão  

Aplicação das regras e das sanções constantes do código da estrada 

 

Quadro n.º 14 – Condutores autuados e detidos na sequência de operações de 
fiscalização 

Condutores fiscalizados 2.606.959 

Condutores autuados 649.439 

Condutores detidos 23.337 

 

 

Quadro n.º 15 – Causas de detenção 

Excesso de álcool 13.067 

Falta de habilitação legal 8.835 

Outros motivos 1.435 

 

Mas para além deste programa, também se tem apostado na melhoria 

das condições das estradas portuguesas, na implementação de uma rede 

nacional de radares e um melhoramento a nível da sinalização e 

aperfeiçoamento do ensino da condução, vejamos o novo Regulamento de 

Habilitação Legal para Conduzir aprovado pelo Decreto-Lei n.º 313/2009 de 27 

de Outubro que vem exigir o preenchimento de uma série de requisitos 

obrigatórios sem os quais não é possível obter a carta de condução. 
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Estão ainda a ser implementadas no nosso país as seguintes 

iniciativas:12 

a) Formação contínua dos condutores; 

b) Qualificação profissional dos instrutores; 

c) Criação de uma estrada auto-explicativa, que dê ao condutor a 

percepção sobre a forma de conduzir adequada; 

d) Melhoramento do ambiente rodoviário em meio urbano, para 

peões e condutores; 

e) Alargamento das inspecções periódicas obrigatórias a 

ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos; 

f) Renovação do parque automóvel através do incentivo à aquisição 

de viaturas tendo por base critérios de segurança; 

g) Alargamento da aprendizagem sobre segurança rodoviária às 

escolas; 

h) Reforço da fiscalização do álcool, da droga (introduzida em 2007) 

e da velocidade; 

i) Aumento de informação sobre os riscos de acidente; 

j) Melhoramento da assistência às vítimas de acidentes. 

Por último refere-se o grupo de trabalho criado para estudar o 

ajustamento do sistema estatístico da sinistralidade rodoviária à realidade 

actual, designadamente no que diz respeito à adopção do conceito 

internacional de vítimas mortais a 30 dias. 

 

2.6 PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 

O Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, (PNPR) tem como objectivo 

o combate da sinistralidade rodoviária, tendo o Despacho Conjunto n.º 

707/2003, de 30 de Junho, constituído uma comissão de acompanhamento 

deste plano. 

                                            
12  Dados recolhidos do site do Ministério da Administração Interna. 
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Este Plano após ter caracterizado a sinistralidade e, Portugal e de a 

comparar com as dos restantes membros da União Europeia, elegeu como 

áreas estruturais de actuação, a educação continua do utente num ambiente 

rodoviário seguro, através da aplicação de um quadro legal adequado. 

O objectivo do Governo Português consiste em reduzir em 60% o 

número de peões mortos no ano de 2010. 

 

2.7 O PAPEL DO CONDUTOR 

O condutor de um veículo antes de iniciar uma viagem, seja ela de 

pequeno ou longo curso, deve ter determinados cuidados, por forma a evitar 

um possível acidente, nomeadamente: 

 Deve certificar-se que o veículo se encontra em boas condições 

mecânicas; 

 Programar o itinerário, tendo o cuidado de não estabelecer metas 

exageradas; 

 Deve repousar no máximo de duas em duas horas; 

 Não ingerir bebidas alcoólicas, nem refeições pesadas; 

 Não transportar volumes soltos no veículo que possam deslocar com o 

andamento ou impedir a visibilidade. 

 Não deve utilizar o telemóvel, ainda que estando a utilizar o kit mãos 

livres 

 Cumprir os limites de velocidade; 

 Manter sempre a distância de segurança do veículo da frente. 

Se todos os condutores cumprirem as recomendações supra 

mencionadas, evitaram anualmente centenas de acidentes mortais.  
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CAPÍTULO III 
DIREITO RODOVIÁRIO 
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3 DIREITO RODOVIÁRIO 

3.1 INTRODUÇÃO AO DIREITO RODOVIÁRIO 

O número de mortes nas estradas Portuguesas, preocupam a todos, não 

sendo o Direito e em especial o Direito Penal alheio a essa realidade 

preocupante, uma vez que esta é uma das áreas que leva à perda de milhares 

de vidas. 

A evolução tecnológica a nível de tráfego rodoviário, bem como o não 

cumprimento das regras estradais, têm como consequência, o estado de 

completa anarquia que se vive nas estradas do nosso país, impondo uma 

intervenção cada vez mais marcada do Direito, nomeadamente do Direito 

Penal Rodoviário, que a par de outras disciplinas, procura soluções que levem 

a que a circulação nas vias públicas seja cada vez mais segura, reduzindo o 

número de acidentes de viação e consequentemente do número de vítimas 

mortais e de feridos.  

Existem ainda muitas lacunas legais na área do direito contra-

ordenacional estradal, que se prendem essencialmente com o facto de ser uma 

área recente do Direito, atendendo a que o grande enfoque em sede de Direito 

Rodoviário Geral incide sobre o Direito Civil, nomeadamente na área da 

responsabilidade civil, que se debruça essencialmente sobre quem é o 

responsável pelo acidente e determina os valores atribuídos a título de 

indemnização civil. 13 

O combate à sinistralidade rodoviária deve assentar sobre os mesmos 

pilares em que se desenvolve a politica criminal, ou seja, no segmento social, 
uma vez que é pela educação que se alcançará uma maior sensibilização e 

uma condução mais segura por parte dos condutores, reduzindo assim a 

perigosidade na circulação estradal. 

                                            
13 Directiva n.º 2005/14/CE, do Parlamento Europeu, transposta para Ordenamento 

Jurídico Português através do D.L. n.º 83/2006 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo DL. N. 291/2007, de 21 de Agosto e da Portaria n.º 377/2008 de 26 de Maio. 
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O segmento judiciário na vertente em que deve ser dada uma maior 

relevância à actuação e desempenho das entidades administrativas 

responsáveis pelo tráfego rodoviário, Não basta existir um bom sistema 

normativo, o mesmo tem de ser complementado na prática por acções de 

fiscalização mas principalmente por acções de sensibilização e prevenção 

levadas a cabo pelas forças policias no terreno. 

  Por último o sistema jurídico rodoviário tem necessariamente de ser 

unívoco ou seja de fácil compreensão para os seus destinatários, de forma a 

que sejam tidas em conta duas das suas principais vertentes, isto é, por um 

lado a vertente pedagógica na medida em que os seus destinatários tenham a 

noção das consequências que advêm do incumprimento das normas jurídicas, 

e por outro lado tem também uma vertente preventiva e ressocializadora na 

punição eficaz e firme dos prevaricadores.14 

O crescimento da sinistralidade rodoviária tem originado toda uma 

disciplina legal que tem como objectivo primordial a manutenção do perigo 

rodoviário num nível sustentável, e se tem vindo a alargar às várias facetas da 

circulação estradal. 

 

3.2 RAMOS DO DIREITO RODOVIÁRIO 

O Direito Rodoviário é muito vasto, englobando diversas áreas, 

nomeadamente: 

 A Regulamentação da Circulação Estradal: 

 Direito dos Transportes; 

 Direito dos Seguros; 

 Direito Civil; 

 Direito do Trabalho; 

 Direito Fiscal; 

 Direito Administrativo; 

 Direito de Ordenação Social; 

                                            
14 Francisco Marques Vieira, “ Direito Penal Rodoviário – Os Crimes dos Condutores” , p.17 
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 Direito Penal. 

Os ramos do Direito supra indicados interagem e são todos igualmente 

relevantes para o estudo e compreensão do conceito e função do Direito 

Rodoviário, uma vez que todas estas áreas se entrecruzam, sendo por isso de 

extrema relevância para a Segurança Rodoviária que as mesmas funcionem e 

interajam como uma “máquina bem-oleada” pois só assim será possível 

alcançar os objectivos traçados, isto é a redução da sinistralidade rodoviária e 

consequentemente a diminuição do número de mortes e de feridos nas 

estradas. 

Neste estudo iremos debruçar-nos sobretudo sobre a vertente da 

regulamentação da circulação estradal e do direito penal rodoviário. 

 

3.3 DIREITO PENAL RODOVIÁRIO 

O Direito Penal Rodoviário é a área do direito que se dedica ao estudo 

dos crimes rodoviários em geral, é a ele que compete a função de tutela e 

punição das mais graves condutas praticadas nas vias públicas, 

nomeadamente as estradas, nas situações em que o direito de ordenação 

social não foi bastante para prevenir a prática dos ilícitos. 

 

3.3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

O condutor é o sujeito activo responsável pelos delitos mais gravosos 

deste ramo do direito. Os crimes mais “mediáticos” são os de condução 

inabilitada ou ilegal, o crime de condução em estado de embriaguez e o crime 

de condução perigosa. Só está habilitado a conduzir veículos a motor na via 

pública quem possuir carta ou licença de condução15. 

Por outro lado o automóvel surge ora como causa do crime, ora como 

seu instrumento, ora objecto de delitos. 

 
                                            
15 Artigo 121º do Código da Estrada 
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A via de trânsito pode ser definida como o local onde se desenrola a 

actividade do condutor e, consequentemente, o espaço onde se desenvolve a 

circulação de veículos. 16  

O Objectivo último do Direito Rodoviário é a regulamentação da 

circulação de transportes terrestres para que esta se desenvolva de forma 

segura e fluida. 

 

3.3.2 DOS CRIMES RODOVIÁRIOS 

Podemos dizer que os crimes rodoviários de subdividem em dois grupos:  

Os crimes dos condutores – pois têm como base a condução de 

veículos, exemplos: Crime de condução perigosa de veículo rodoviário, crime 

de condução de veículo em estado de embriagues ou sob a influência de 

estupefacientes ou substâncias psicotrópicas17, crime de condução inabilitada 

ou ilegal18. 

Os crimes estradais – atendendo ao lugar da sua prática criando um 

risco agravado para a circulação nas vias públicas., exemplos: Crime de 

lançamento de projéctil contra veículo, crime de atentado à segurança de 

transporte rodoviário19. 

 

3.4 PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO RODOVIÁRIO 

No Direito Rodoviário estão plasmados uma série de princípios gerais de 

circulação que balizam o ordenamento jurídico estradal, nomeadamente o 

princípio da confiança, o da condução defensiva e de segurança. 

 

                                            
16 Francisco Marques Vieira, “ Direito Penal Rodoviário – Os Crimes dos Condutores” , p.40 a 

43. 
17Artigos 291 e 292º do Código Penal 
18 Artigo 3.º do DL 2/98  de 3 de Janeiro 
19 Artigos 291º e 293º do Código Penal 
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O Direito Penal Rodoviário versa essencialmente sobre as condutas que 

extravasam a mera violação das normas de circulação previstas na 

regulamentação da circulação estradal, que pela sua gravidade originam riscos 

sérios para a segurança de todos os que circulam na via pública. 

O cuidado exigido quer ao condutor quer ao peão no ordenamento 

jurídico do direito rodoviário, tem por base três princípios básicos do direito 

estradal, são eles: 

Princípio da Confiança – o condutor que adopte no exercício dessa 

actividade uma postura de respeito pelas regras, tem toda a legitimidade para 

confiar que os outros intervenientes no tráfego ajam de acordo com os mesmos 

princípios. 

Princípio da Condução Controlada – também designado por princípio 

de condução dirigida, determina que se exige a todos os condutores que 

tenham a todo o tempo o controlo dos movimentos do veículo que conduzem20.  

Princípio da Prevenção ou Segurança – também designado por 

princípio da condução defensiva, não é exigido apenas ao condutor que 

controle o veículo por si dirigido, como também que circule com atenção ao 

tráfego e à sinalização existente, por forma a poder adoptar as medidas 

necessárias para evitar um possível acidente21. 

 

3.5 DAS NORMAS DO DIREITO PENAL RODOVIÁRIO 

A circulação automóvel atendendo à sua crescente importância na 

sociedade é acompanhada de riscos incontornáveis, e o regime punitivo não 

pode ser alheio a todos os comportamentos que signifiquem um risco superior 

ao permitido no ordenamento jurídico. 

 

 

                                            
20 Vide artigo 3.º do Código da Estrada 
21 Vide a título exemplificativo deste princípio os artigos 24.º  e 29.º do Código da 

Estrada 
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O delinquente estradal é na maior parte das situações o condutor, que 

por norma são pessoas que pautam a sua vida pelo cumprimento das normas 

jurídicas, não se enquadrando no perfil dos delinquentes comuns. 

O veículo maioritariamente é o meio típico da prática dos ilícitos 

rodoviários, exemplo disso são os crimes de condução inabilitada ou ilegal, ou 

da condução perigosa. Realça-se contudo que existem circunstâncias em que 

o veículo deixa de ser o instrumento do crime e passa a ser o objecto do 

mesmo, isto sucede, por exemplo no crime de atentado à segurança de 

transporte rodoviário. 

O crime de condução perigosa, previsto e punido no artigo 291º do 

Código Penal, pressupõe que para além da conduta do agente exista 

efectivamente a criação, de um perigo para a vida, a integridade física ou para 

o património, não basta que seja posta em causa a segurança rodoviária. 

Por outro lado o artigo 292º do mesmo diploma legal versa sobre os 

crimes de condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência 

de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, considera que nas situações 

tipificadas a conduta do agente é bastante para ser potencialmente perigosa, 

impossibilitando um controlo do veículo, de forma a permitir uma condução 

segura. O mesmo sucede nas situações de condução ilegal ou sem habilitação 

legal, em que se pretende também proteger a segurança rodoviária. 

Nos acidentes de viação mais graves, infelizmente resultam por 

inúmeras vezes a perda de vidas humanas ou existem feridos graves que ficam 

com sequelas para o resto da sua vida, estas situações encontram-se previstas 

e punidas nos artigos 137º22, 143º, 144º e 147º23 todos do Código Penal 

Português.  

                                            
22 O artigo 137º refere-se a o homicídio negligente por normal quando ocorrem mortes 

decorrentes de acidentes de viação os arguido são acusados e condenados pela prática deste 
crime. 

23  Estes artigos prevêem os crimes de ofensas à integridade física simples, ofensas à 
integridade física grave e a agravação pelo resultado respectivamente. 
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Iremos agora demonstrar a evolução legislativa das normas de Direito 

Rodoviário, com um enfoque especial para as normas de Direito Penal 

Rodoviário, apenas serão referidas alterações aos Diplomas que recaiam sobre 

as contra-ordenações estradais ou os crimes estradais. 

 

3.6 CRONOLOGIA DO CÓDIGO DA ESTRADA E DO CÓDIGO 
PENAL 

Código da Estrada de 1954 – As infracções eram punidas enquanto 

contravenções ou transgressões, contudo incluía o núcleo essencial das 

condutas estradais puníveis penalmente; 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro – Código Penal; 

Decreto-Lei n.º 123/90 de 14 de Abril – Versa sobre a condução de 

veículos automóveis sem habilitação legal; 

Decreto-Lei n.º 124/90 de 14 de Abril – Condução de veículos sob 

influência de álcool24;  

Decreto-Lei 114/94 de 3 de Maio – primeira versão do actual Código da 

Estrada, onde as contravenções passaram a ser punidas enquanto contra-

ordenações, existem também normas que punem condutas a título criminal, 

exemplo disso é o artigo 59º (homicídio em consequência de acidente de 

viação); 

Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março – Alteração ao Código Penal, 

passa a constar deste diploma a condução de veículos sob a influência de 

álcool; 

Decreto-Lei n.º 2/98 de 3 de Janeiro – Alteração ao diploma que versa 

sobre a condução de veículos automóveis sem habilitação legal, está em vigor 

até à presente data; 

                                            
24 Este crime passou a constar do Código Penal português desde 1995. 
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Decreto-Lei n.º 265-A/2001, de 28 de Setembro – Alteração ao Código 

da Estrada, onde são agravadas as penas acessórias de proibição de conduzir, 

para quem violar as regras estradais, sendo a pena a aplicar ainda mais dura 

nas situações em que o infractor se trate de um motorista profissional, como 

por exemplo os condutores de veículos de transporte escolar. O limite de taxa 

de álcool no sangue é reduzido de 0,5 g/l para 0,2 g/l; 

Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de Fevereiro – É criado um novo 

escalão sancionatório para a violação do limite de velocidade, com o objectivo 

de penalizar os comportamentos de risco, uma vez que o excesso de 

velocidade é uma das principais causas da sinistralidade rodoviária. A par 

desta penalização existe um agravamento das coimas aplicadas nas situações 

de condução sobre a influência do álcool, bem como foi aumentado o regime 

probatório das cartas de condução de 2 para 3 anos uma vez que é bastante 

significativo o número de condutores com pouco tempo de carta envolvidos em 

acidentes de viação. Este Diploma ainda se encontra em vigor. 

 

3.6.1 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTRADAL E PENAL 

O artigo 59.º do Código da Estrada de 1954 previa a punição do crime 

de homicídio negligente estradal, o qual contemplava duas molduras penais: 

 “um a três anos de prisão e multa correspondente” para o condutor 

que provoca-se a morte a alguém, demonstrando culpa grave, e 

pressupunha sempre a verificação dos seguintes requisitos: 

 

a) embriaguez completa ou incompleta, causal do acidente; ou 

 

b) excesso de velocidade ou prática de manobras perigosas 

causais do acidente e ser o condutor julgado como 

habitualmente imprudente; 
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 “seis meses a dois anos de prisão e multa correspondente”- para os 

condutores que causassem a morte de alguém, devido à pratica de 

manobras perigosas ou de excesso de velocidade que tenham sido a 

causa do acidente, contudo para ser aplicada esta moldura penal o 

arguido não podia ser julgado como sendo um condutor 

habitualmente imprudente. 

 

Com a entrada em vigor do Código Penal de 1982, chegou a colocar-se 

a questão se o artigo 136º deste diploma legal, que previa o homicídio 

negligente, viria revogar o artigo 59º do Código da Estrada, que contemplava a 

punição do homicídio negligente estradal, contudo após várias discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais chegou-se à conclusão que o artigo 136º do 

Código Penal seria aplicado subsidiariamente ao artigo 59º do Código da 

Estrada, isto é, nas situações em que para além da imprudência habitual, não 

existisse cumulativamente excesso de velocidade ou manobras perigosas que 

dessem origem ao acidente, a aplicação deste artigo era quase residual, pois a 

generalidade dos casos preenchia os requisitos do artigo 59º do CE25.  

Em 1994 foi aprovado o novo código da Estrada26 este diploma não 

incluía normas de natureza penal, contemplando apenas contra-ordenações, 

deixou assim de existir uma norma que corresponde-se ao artigo 59º do Código 

da Estrada antecessor, assim passa a ser aplicado na sua plenitude o artigo 

136º do Código Penal sempre que ocorre-se um homicídio negligente estradal. 

O artigo 136º do Código Penal de 1982, previa duas molduras penais no: 

N.º 1 – negligência simples – pena de 1 (um) mês a 2 (dois) anos de 

prisão; 

N.º 2 – negligência grosseira – pena de 1 (um) mês a 3 (três) anos de 

prisão. 

 

                                            
25 Vide o Ac. RE de 11/12/1990, CJ, Ano XV, tomo 5, p. 279. 
26 Decreto-Lei 114/94, de 3/05, entrou em vigor em 01/10/1994. 
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O Código Penal de 1995 manteve a mesma qualificação, passando este 

crime a estar previsto no artigo 137º, agravando contudo as molduras penais 

para de 1 (um) mês a 3 (três) anos, nas situações de negligência simples e de 

1 (mês) a 5 (cinco) anos de prisão, quando ocorre negligência grosseira. 

Em termos jurisprudenciais as penas aplicadas nos casos de homicídio 

negligente estradal, sempre que ocorra culpa grave do condutor, são de prisão 

efectiva e aplicadas com severidade, devendo ser afastada a aplicação de uma 

suspensão da execução da pena ou a substituição da mesma por uma pena de 

multa. 

 

3.7 JURISPRUDÊNCIA  

3.7.1 ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA DO ARTIGO 59º DO CÓDIGO 
DA ESTRADA DE 1954 

“o arguido, soldado da GNR, conduzia o seu veículo ligeiro de 

passageiros e ao descrever uma curva para a esquerda, com visibilidade 

reduzida, invadiu a faixa de rodagem esquerda e veio embater em velocípede 

com motor, conduzido pela vítima mortal do acidente, que ficou caída a 16 

metros do local, tendo parado a viatura a 33 metros do local. 

Decisão da 1.ª Instância: condenação em 8 meses de prisão (além da 

multa), mas a pena de prisão foi totalmente perdoada, ao abrigo da Lei n.º 

16/86 

Decisão da Relação: revogação da primeira decisão, ao considerar ter 

havido concorrência de culpas (3/4 para o arguido e ¼ para a vítima), pelo que 

o arguido foi condenado em 6 meses de prisão, substituídos por igual tempo de 

multa (além da multa) 

Decisão do STJ: revogação da decisão da Relação, não obstante o STJ 

ter aceite a referida concorrência de culpas, sendo o arguido condenado em 7 

meses de prisão (além da multa), embora perdoando toda a pena de prisão, ao 

abrigo da Lei n.º 16/86. 
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Nesta decisão do STJ argumentou-se que, apesar de não se terem 

provado circunstâncias agravantes da conduta do arguido, as atenuantes de 

bom comportamento anterior e de se apresentar como condutor prudente “não 

têm valor suficiente para justificar atenuação especial, pelo que é ajustada uma 

pena de prisão efectiva.” 

Ac. STJ de 23/3/88, BMJ, n.º 375, p.223 27(Sic) 

 

3.7.2 ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA PLENA DO ARTIGO 136º DO 
CÓDIGO PENAL DE 1982 

“O arguido (em 31/1/89), caixeiro-viajante, conduzia um veículo ligeiro de 

mercadorias e circulava dentro de localidade a velocidade superior a 70Km/h, 

quando invadiu a berma direita, vindo a embater num peão, o qual sofreu 

lesões causadoras de morte (o arguido acusou, 1 hora e meia já depois do 

acidente, uma taxa de alcoolemia de 1,05 g/l) 

Decisão da 1.ª instância: condenação em 14 meses de prisão (ao 

arguido, que também cometeu um crime de abandono de sinistrado do art. 60º, 

n.º 1, al. a), do CE54, este com condenação com condenação em 8 meses de 

prisão e 90 dias de multa, à taxa diária de 500$00, foi aplicada uma pena única 

de 18 meses de prisão, sobre a qual incidiu um perdão de um ano de prisão, ao 

abrigo da Lei n.º23/91, de 4 de Julho) 

Decisão do STJ: confirmação da anterior decisão (mas, quanto ao 

abandono de sinistrado, o STJ aplicou o art. 219º do CP82)” 

Ac. STJ de 12/1/95, BMJ. N.º 443, p 99(Sic)28 

 

                                            
27 In Revista Sub Júdice justiça e sociedade 17, Janeiro/Março 2000, Artigo Medida da 

Pena nos homicídios negligentes estradais, autor Mário Mendes Serrano, Juiz de Direito, 
Lisboa Pág. N.º47. 

28 In Revista Sub Júdice justiça e sociedade 17, Janeiro/Março 2000, Artigo Medida da 
Pena nos homicídios negligentes estradais, autor Mário Mendes Serrano, Juiz de Direito, 
Lisboa Pág. N.º50. 
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3.7.3 ACÓRDÃO PROFERIDO NA VIGÊNCIA PLENA DO ARTIGO 137º DO 
CÓDIGO PENAL DE 199529 

“o arguido (em 8/6/96), funcionário num hospital militar, “sem 

antecedentes criminais e estradais”, conduzia um veículo ligeiro de 

passageiros, dentro de localidade, a velocidade não inferior a 100km/h, 

quando, pela velocidade a que vinha, perdeu o controle da viatura, vindo a sair 

da faixa de rodagem e a embater numa árvore, do que resultou a morte do 

passageiro que com aquele seguia (e sem que o arguido tenha revelado 

arrependimento ou sofrimento pela morte desse acompanhante, seu amigo) 

Decisão da 1ª instância: condenação em 14 meses de prisão, ao abrigo 

do art. 137º n.º 2, do CP95 

Decisão da Relação: confirmação integral da decisão recorrida, com 

recusa da suspensão da execução da pena por “razões de prevenção geral”, 

ligadas ao aumento da “sinistralidade estradal”, e de prevenção especial, 

devido à ausência de condições pessoais positivas do arguido.” 

Ac. RC de 13/1/99, CJ, ano XXIV, tomo 1, p.43(Sic)30 

 

 

Como se constata da Jurisprudência supra mencionada, não existe um 

critério uniforme na aplicação da medida da pena, uma vez que, apesar de as 

molduras penais terem sido alargadas, a medida da pena efectivamente 

aplicada, gera alguma polémica e é tendencialmente branda, excepto nas 

situações em que o arguido tem antecedentes criminais, nomeadamente 

condução em estado de embriaguez ou sem habilitação legal. 

                                            
29 Apesar deste Código Penal já não se encontrar em vigor, a moldura penal em vigor 

actualmente para este tipo de crime é a mesma. 
30In Revista Sub Júdice justiça e sociedade 17, Janeiro/Março 2000, Artigo Medida da 

Pena nos homicídios negligentes estradais, autor Mário Mendes Serrano, Juiz de Direito, 
Lisboa Pág. N.º52. 
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Por norma são aplicadas penas não privativas da liberdade por se 

considerar que o delinquente estradal não é uma figura tendencialmente 

perigosa para a sociedade, considerando-se a pena de prisão suspensa na sua 

execução meio bastante para obstar a continuação da actividade criminosa, ou 

a reincidência. 
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CAPÍTULO IV 
O PERFIL DOS HOMICIDAS 
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4 HOMICÍDAS NOS ACIDENTES DE VIAÇÃO 

4.1 BREVES NOTAS 

“No início da tarde do dia 13 de Outubro de 1999, Sara Correia, uma 

estudante de 18 anos, atravessava calmamente a Rua Padre Francisco de 

Almeida a caminho da escola, em Braga, a sua cidade natal, depois de ter 

observado que a única viatura presente na via vinha da esquerda, circulava 

devagar e estava longe. Era uma rua com duas faixas, sem semáforos nem 

passadeiras de peões a menos de 50m de onde se encontrava. Entretanto, 

entra na rua um jipe. O condutor, determinado a ultrapassar o veículo que Sara 

tinha avistado, passa para a faixa esquerda e acelera para os 80 km/h. Não se 

apercebendo da presença da jovem na via, atropela-a com toda a violência, 

arrastando-a ao longo de cerca de 8m. 

Sara não resistiu às lesões intracranianas e intratorácicas causadas pelo 

choque e arrastamento e morreu. 

O causador da sua morte, um jovem de 20 anos, foi condenado por 

homicídio por negligência, causado por excesso de velocidade e condução 

desatenta, descuidada e desrespeitadora das normas de circulação rodoviária. 

A sentença foi de 10 meses de prisão, com pena suspensa pelo período de 2 

anos, e proibição de conduzir veículos automóveis pelo período de 7 meses.” 31 

 

Notícias como a supra reproduzida são redigidas todos os dias, onde se 

lamentam a morte de centenas de pessoas anualmente, sem contabilizar os 

milhares de feridos resultantes destes acidentes. 

No período compreendido entre 01 de Janeiro e 30 de Setembro de 

2008, no Distrito Judicial de Lisboa, foram abertos 141 inquéritos judiciais por 

Homicídio Negligente em acidente de viação e 444 por Ofensas à Integridade 

Física por Negligência, conforme se demonstra no quadro infra. 

  
                                            
31 In site da selecções Readers DIgest www.seleccoes.pt, Artigo Ser Peão em Portugal, 

por Ana Pinto da Costa 
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Quadro n.º 16 – Inquéritos Judiciais iniciados em 2008 

32 

                                            
32  Dados recolhidos no site da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, 

www.pgdlisboa.pt. 
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Actualmente o delinquente estradal não é considerado um verdadeiro 

criminoso, já não são apenas alguns ou algum tipo de pessoas que praticam 

ilícitos criminais na estrada, cada vez mais este tipo de condutas são típicas no 

homem médio. Este fenómeno prende-se essencialmente com o facto de o 

risco aceite pelos indivíduos nas estradas é demasiado elevado. 

O condutor infractor regra geral é um indivíduo perfeitamente integrado 

na sociedade, têm uma vida profissional e familiar perfeitamente harmoniosa e 

equilibrada. Pugna na sua vivência diária pelo cumprimento das regras e leis. 

Contudo, o seu comportamento na estrada contrasta com todos os factos supra 

indicados, uma vez que, aqui tanto assume um comportamento passivo, como 

um agressivo, no entanto é sempre desleixado, seja por ignorar as regras de 

circulação ou por as desconsiderar, seja pela excessiva valorização das suas 

capacidades pessoais. 

Este tipo de comportamento na maior parte dos casos é o que está na 

base dos mais graves e aparatosos acidentes de viação. 

Este trabalho tem por ambição traçar o perfil dos homicidas de viação, 

através da definição das características comuns a todos os arguidos, por forma 

a encontrarmos meios que permitam reduzir a sinistralidade rodoviária e 

consequentemente as mortes nas estradas. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

4.2.1 ANÁLISE E CONSULTA DE JURISPRUDÊNCIA 

Este trabalho começou por ser desenvolvido através da consulta do site 

da DGSI33, ou seja a Base de Dados Jurídico-Documentais do Ministério da 

Justiça, onde analisei todos os Acórdãos e Decisões disponíveis a nível 

nacional, sobre homicídios negligentes que tiveram por base acidentes de 

viação. 

                                            
33 www.dgsi.pt 
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Nesta análise foram recolhidos dados respeitantes a 49 processos, 

através de um modelo de pesquisa que se encontra disponível nos anexos 

desta tese, no qual não foram recolhidos elementos que permitam chegar à 

identificação dos arguidos, mantendo-se assim, o seu anonimato. 

Através desta recolha de dados foram elaborados gráficos e tabelas que 

esboçam as características distintivas e comuns dos homicidas, por forma a 

determinar a existência de denominadores comuns a todos eles. 

 

4.2.2 CONSULTA DE PROCESSOS E ENTREVISTAS AOS RECLUSOS 

Na sequência do desenvolvimento deste trabalho, contactei a Direcção 

de Serviços de Planeamento, Documentação, Estudos e Relações 

Internacionais, no sentido de me ser concedida autorização para a realização 

deste estudo, não tendo obtido qualquer resposta. Tendo exposto esta questão 

à minha Orientadora a Exma. Sra. Professora Maria José Pinto da Costa, em 

conjunto elaboramos uma exposição sobre a tese, seus objectivos e âmbitos, 

informando que a mestranda é Advogada e como tal está sujeita a sigilo 

profissional. 

 Após alguma insistência e sensivelmente 3 meses de espera, a 

autorização para consultar os processos e inquirir os reclusos (caso estes não 

se opusessem) foi concedida. 

Atendendo a que a autora deste trabalho reside e desempenha as suas 

funções na cidade de Lisboa, os estabelecimentos prisionais abrangidos pelo 

estudo, centram-se na área metropolitana de Lisboa. Foram enviados pedidos 

de consulta e de entrevista aos E.P.’s, aos quais foi anexa a autorização 

concedida, tendo obtido as seguintes respostas: 

Estabelecimento Prisional de Alcoentre – Informou existir apenas um 

recluso nessas circunstâncias e autorizou a consulta do processo. Atendendo a 

que o recluso se encontra em regime aberto e trabalha fora do E.P. não foi 

possível entrevistá-lo, apenas se procedeu à consulta do dossier do arguido. 
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Estabelecimento Prisional da Carregueira – Tiveram a amabilidade de 

responder ao pedido apresentado, informando não existir no E.P. nenhum 

recluso que se enquadra-se no âmbito deste trabalho. 

Estabelecimento Prisional de Caxias – Não foi obtida resposta à 

solicitação. 

Estabelecimento Prisional de Évora – Tiveram a amabilidade de 

responder ao pedido apresentado, informando não existir no E.P. nenhum 

recluso que se enquadra-se no âmbito deste trabalho. 

Estabelecimento Prisional do Linhó – Não foi obtida resposta à 

solicitação. 

Estabelecimento Prisional do Montijo – Informou existir apenas um 

recluso nessas circunstâncias e autorizou a consulta do processo. Não foi 

possível entrevistar o recluso uma vez que o mesmo se recusou, apenas se 

procedeu à consulta do dossier do arguido. 

Estabelecimento Prisional de Setúbal – Não foi obtida resposta à 

solicitação. 

Estabelecimento Prisional de Sintra – Não foi obtida resposta à 

solicitação. 

Estabelecimento Prisional de Tires – Tiveram a amabilidade de 

responder ao pedido apresentado, informando não existir no E.P. nenhum 

recluso que se enquadra-se no âmbito deste trabalho. 

Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus – Informou existir 

apenas um recluso nessas circunstâncias e autorizou a consulta do processo. 

 

  



 
 

4.3 DADOS RECOLHIDOS

Gráfico n.º 6 – Sexo

Através da análise deste gráfico constatamos que existe um número 

muito reduzido de homicidas do sexo feminino, pois dos 52 casos analisados 

neste trabalho apenas dois tiveram mulheres como causadoras do acidente 

mortal. 

 

Gráfico n.º 7 – Profissão
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Através da análise deste gráfico constatamos que existe um número 

muito reduzido de homicidas do sexo feminino, pois dos 52 casos analisados 

neste trabalho apenas dois tiveram mulheres como causadoras do acidente 
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Resulta deste gráfico que os homicidas nos acidentes de viação fazem 

parte de diversos sectores

Construção Civil a Arquitectos e Estudantes do Ensino Superior.

Assim podemos concluir que a falta de civismo

regras do Código da Estrada não se prendem com o grau de escolaridade dos 

indivíduos e com o desconhecimento da lei, mas 

displicente e confiante nas suas capacidades e habilidades

condutores. 

 

Gráfico n.º 8 – Antecedentes Criminais

Constatamos que nos casos em apreço 29% dos homicidas têm 

antecedentes criminais, contra 70% em que este processo foi o seu primeiro 

contacto com a Justiça. 
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Gráfico n.º 9 – Tipo de Crime 

 

Conjugando a análise deste gráfico com o anterior verificamos que os 

homicidas que possuem antecedentes criminais, na sua maioria prendem-se 

com violações do direito penal rodoviário, senão vejamos, 33% dos arguidos já 

tinha sido condenado por condução sob o efeito do álcool e 20% por condução 

sem habilitação legal.  

 

  

6%

6%

20%

33%

7%

7%

7%

7%

7%

Condução de veículo de 
transporte de mercadorias 
perigosas sem luzes de 
cruzamento
Condução perigosa

Condução sem habilitação 
legal

Condução sob o efeito do 
álcool

crime de desobediência

Crime de Injúrias

detenção de arma proibida

Ofensas à integridade física

Tráfico de estupefacientes



 
Gráfico n.º 10 – Penas Aplicadas

Em sede de Julgamento conforme se verifica as penas aplicadas 

tendencialmente são penas não privativas da liberdade, nomeadamente a pena 

de prisão suspensa ou a pena de multa. 

Só incorre na pena de prisão efectiva o homicida que tenha 

antecedentes criminais, por condução sob efeito do álcool ou sem habilitação 

legal, ou nos casos em que mesmo sendo um arguido primário os contornos do 

crime são de tal forma graves, seja pelo número de vitimas resultantes do 

mesmo, seja por existir um concurso de crimes, isto é par

negligente arguido ser também conden

condução sem habilitação legal ou sob o efeito do álcool.

 

Gráfico n.º 11 – Condução sob o Efeito do Álcool
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Em sede de Julgamento conforme se verifica as penas aplicadas 

endencialmente são penas não privativas da liberdade, nomeadamente a pena 

Só incorre na pena de prisão efectiva o homicida que tenha 

antecedentes criminais, por condução sob efeito do álcool ou sem habilitação 

ou nos casos em que mesmo sendo um arguido primário os contornos do 

crime são de tal forma graves, seja pelo número de vitimas resultantes do 

a além do homicídio 

ado por omissão de auxílio, e por 

 

40



 
 

Nos casos em análise verificamos que após a realização do teste de 

despistagem da TAS, 13 dos 52 arguidos estavam sob o efeito do álcool, isto 

é, com valores acima dos 1,2 gr /litro.

 

Gráfico n.º 12 – Habilitação Legal para Conduzir

Verificando os dados deste gráfico constatamos qu

em estudo 44 arguidos possuem habilitação legal para conduzir o veículo, 

contra 8 que não possuem título válido que permita a condução de veículos 

motorizados. 
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Nos casos em análise verificamos que após a realização do teste de 

TAS, 13 dos 52 arguidos estavam sob o efeito do álcool, isto 

 

e nos 52 processos 

arguidos possuem habilitação legal para conduzir o veículo, 

contra 8 que não possuem título válido que permita a condução de veículos 

anterior, retiramos 
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 Os homicidas na sua esmagadora maioria são pessoas integradas na 

sociedade com um ambiente familiar estável e desempenham uma 

actividade profissional. 

 

 O grau de escolaridade dos indivíduos varia existindo homicidas 

apenas com a frequência do 4.º Ano do Ensino Básico e outros com 

frequência do Ensino Superior, conforme se verifica através das 

actividades que desempenham. 

 

 A maioria dos arguidos teve o primeiro contacto com a Justiça 

através deste processo-crime. 

 

 Os arguidos que possuíam antecedentes criminais, estes na sua 

maioria prendem-se com crimes relacionados com a condução de 

veículos em estado de embriaguez e de condução sem habilitação 

legal. 

 

 As penas aplicadas aos arguidos são essencialmente, penas não 

privativas da liberdade, uma vez que estes se encontram 

perfeitamente inseridos na sociedade, cumprindo as normas legais. 

Por norma são aplicadas penas cumulativamente, isto é, o Arguido é 

condenado numa pena de prisão suspensa na sua execução, numa 

pena de multa e numa sanção de inibição de conduzir. 

 

 Apenas é aplicada uma pena de prisão efectiva, nos casos onde 

resultaram várias mortes e feridos graves, em que o arguido 

conduzia sob o efeito do álcool, ou sem habilitação legal, cometeu 

mais do que um crime, nomeadamente, omissão de auxílio, 

abandono, ou se o homicida possuía antecedentes criminais no 

mesmo tipo de crimes. 

 

 O número de condutores que se encontrava sob o efeito do álcool 

(com valores acima de 1,2 gr/l) é bastante significativo, uma vez que, 
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nos acidentes de viação analisados neste trabalho, 25% dos 

homicidas conduziam em estado de embriaguez. 

 

 Todos estes dados revelam um desrespeito pelas regras do código 

da estrada e do direito penal rodoviário.  

 

 A generalidade dos condutores mesmo tendo consumido bebidas 

alcoólicas julga na maioria das situações que se encontram no pleno 

uso das suas faculdades, considerando ainda que os acidentes de 

viação “só acontecem aos outros” que “só os outros” são displicentes 

na sua condução. 

 

 Nos 52 casos analisados 8 arguidos não possuem habilitação legal 

para conduzir, isto significa que cerca de 15% dos condutores dos 

veículos envolvidos em acidentes de viação mortais não estão 

habilitados para conduzir veículos motorizados.  

 

4.4.2 ANÁLISE DOS PROCESSOS DOS RECLUSOS 

Da análise dos dados constantes dos dossiers dos reclusos, quando da 

deslocação aos Estabelecimentos Prisionais, verificou-se que existem 

denominadores comuns a todos eles, que passamos a explanar: 

 Os três reclusos possuem antecedentes criminais, todos eles por 

crimes de condução sem habilitação legal e condução sob o efeito do 

álcool. 

 

 Resulta dos relatórios sociais que não têm consciência do crime, uma 

vez que encaram a morte das vítimas como uma fatalidade, e não 

como uma consequência directa da sua actuação.  

 

 Senão vejamos, num dos casos o recluso tinha antecedentes por 

condução sem habilitação legal, onde foram aplicadas penas de 
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multa. Do acidente resultou a morte do outro ocupante do seu 

veículo, sendo condenado a uma pena de prisão de 12 meses 

suspensa na sua execução. No decorrer da suspensão é de novo 

detido e julgado por condução sem habilitação legal em 5 meses de 

pena efectiva, estando neste momento a cumprir pena. Estando a 

aguarda ainda o trânsito em julgado de outra sentença da mesma 

natureza. 

 

 São reclusos com bom comportamento no Estabelecimento Prisional, 

um deles encontra-se em regime semi-aberto, trabalha fora do 

Estabelecimento, apenas regressando ao final do dia. 

 

 No dia do acidente dois dos reclusos estavam embriagados. 

 

 À data do acidente um dos reclusos encontrava-se desempregado, 

outro era empregado de balcão e o outro era pedreiro. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSÕES
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O combate da sinistralidade rodoviária tem evoluído de forma bastante 

significativa nas últimas duas décadas. As vítimas mortais resultantes dos 

acidentes de viação diminuíram, contudo não o suficiente. 

As campanhas de prevenção rodoviária associadas às fiscalizações 

levadas a cabo pelas forças de segurança pública, têm contribuído para a 

sensibilização dos condutores, levando à redução do número de acidentes e 

consequentemente à redução do número de mortes. No entanto, estes valores 

ficam muito aquém dos desejados, sendo necessário levar a cabo outro tipo de 

medidas mais eficazes, como por exemplo, o novo Regulamento da Habilitação 

Legal para Conduzir, que introduz profundas alterações ao sistema vigente, 

uma vez que determina que os candidatos e os condutores que pretendem 

revalidar a carta de condução são submetidos a uma avaliação médica e 

psicológica, afim de verificar se os mesmos estão aptos ou não a conduzir 

veículos automóveis. 

A Legislação referente ao Direito Rodoviário e ao Direito Penal 

Rodoviário tem sofrido alterações legislativas, no sentido de acompanhar a 

evolução da Sociedade no âmbito da sinistralidade rodoviária, adaptando-se às 

novas realidades. 

No que se refere ao âmbito deste estudo, isto é relativamente à recolha 

e estudo dos dados que permitiram traçar o perfil dos homicidas nos acidentes 

de viação, existem alguns aspectos que têm de ser realçados. 

Apesar de os processos transitados em julgado serem de conhecimento 

público, após a deslocação a vários Tribunais afim de consultar processos 

desta natureza, foi a mestranda informada que não seria possível, uma vez 

que, não existe uma base de dados que permita determinar se correu nesse 

Juízo e Secção algum processo dessa natureza e qual o seu desfecho. A única 

base de dados disponível é a da DGSI onde constam os Acórdãos dos 

Tribunais da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça. Foi neste sítio da 

internet que a Mestranda recolheu dados que lhe permitiram obter resultados 

conclusivos sobre a matéria em estudo. 
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Outra das dificuldades encontradas prende-se com o facto de mesmo 

tendo sido autorizada a consulta de processos de reclusos e a realização das 

entrevistas aos mesmos, nem todos os Estabelecimentos Prisionais 

responderam à solicitação até à presente data, o que dificultou a recolha e 

obtenção de dados para a elaboração deste trabalho. 

Dos dados recolhidos pode concluir-se que grande parte dos homicidas 

já possuíam antecedentes penais por condução sob o efeito do álcool ou por 

não possuírem habilitação legal que lhes permita conduzir veículos. Cerca de 

25% dos condutores tinham à data do acidente uma TSA superior a 1,20 

gr/litro.  

O delinquente estradal por norma é um cidadão inserido na sociedade 

que cumpre as regras, excepto no que se prende com o direito rodoviário, 

encarando este ramo do direito com alguma displicência, senão vejamos, 

mesmo sabendo que a condução em estado de embriaguez, ou sem 

habilitação legal é crime, continuam a violar esta norma. Mesmo sendo 

condenados por este tipo de crime e sendo aplicada uma pena de multa ou 

suspensa, são muitas as situações de reincidência, que como resulta dos 

casos em estudo têm no final consequências nefastas e resultam em morte dos 

outros intervenientes no acidente. 

Os homicidas quando confrontados com o resultado fatal do acidente, na 

maioria dos casos não possuem consciência crítica, isto é, encaram a morte do 

indivíduo como uma fatalidade e não como um fruto directo da sua atitude 

irresponsável e violadora das normas, seja por conduzir sob o efeito do álcool, 

seja por conduzir em excesso de velocidade. 

Realça-se ainda que independentemente das várias condenações 

sucessivas pelo mesmo tipo de crime, os homicidas são tendencialmente 

reincidentes uma vez que não encaram a sua actuação como criminosa. 
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Assim, para se conseguir reduzir o número de mortes nas estradas é 

necessário mudar as mentalidades e passar a mensagem que a condução sob 

o efeito do álcool ou sem habilitação legal, e o homicídio negligente resultante 

de acidentes de viação são crimes tão graves como os de furto, de homicídio 

simples, e dão igualmente lugar à aplicação de penas de prisão efectivas. 

Só a sensibilização da sociedade para estas questões irá reduzir o 

número de acidentes de viação e consequentemente de homicídios, pois os 

homicidas nos acidentes de viação, não são por norma pessoas com 

comportamentos desregrados e desajustados, muito pelo contrário, tratam-se 

do “homem médio” que é tido como um bom pai de família, um bom profissional 

e uma pessoa séria e honesta.  

No início deste projecto existiam diversas expectativas que se foram 

desvanecendo no desenrolar da tese, quer pela falta de dados ou pelo difícil 

acesso aos dados existentes. 

Estudos que envolvam instituições como os Tribunais ou 

Estabelecimentos Prisionais esbarram sempre em obstáculos, que no caso em 

apreço não se justificavam, uma vez que a mestranda é uma Profissional do 

Foro e necessariamente encontra-se abrangida pelo sigilo profissional. 

Contudo, atendendo à actualidade e cada vez mais importância dada a 

esta questão, esperamos que num futuro próximo seja possível efectuar um 

estudo mais abrangente que nos permita compreender cada vez melhor os 

homicidas nos acidentes de viação. 
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MODELO DE RECOLHA DE DADOS DOS 

PROCESSOS JUDICIAIS 

 

Tribunal_____________________________________________________________________ 

 

Juízo/Vara ________________________    Secção___________________________________ 

Número de processo ___________________________________________________________ 

Sexo :  M___   F____    Idade__________   Profissão___________________________________ 

Possui habilitação legal para conduzir? Sim__________  Não_______ 

Há quanto tempo?____________________________________________________________ 

Possui antecedentes criminais? Sim___    Não____ 

Tipo de crime?________________________________________________________________ 

Estava alcoolizado? Sim____  Não____ 

Quantas mortes resultaram do acidente?__________________________________________ 

Quantos feridos resultaram do Acidente?___________________________________________ 

Pena em que foi condenado: 

Pena efectiva? Sim_____  Não_____ Período?______________________________________ 

Pena suspensa? Sim____ Não______ Período?______________________________________ 

Pena de Multa? Sim____ Não______ Montante?_____________________________________ 

Trabalho a favor da comunidade ? Sim____ Não____ 

Período______________________________________________________________________ 

Inibição de conduzir? Sim____ Não______ Período?___________________________________ 
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MODELO DE INQUÉRITO 

INQUÉRITO ANÓNIMO 

1.Sexo :       Masculino                   Feminino 

2.Idade: ____________ 

3.Grau de Escolaridade: ___________________ 

4.Profissão : _____________________________ 

5.Estado civil :       solteiro            casado          viúvo 

6.Possui carta de condução:           não           sim 

6.1.Se sim há quantos anos?_________________ 

6.2.Categorias :____________________________ 

6.3Teve de repetir o exame de código?     Não           Sim 

6.3.1.Se sim quantas vezes?___________________ 

6.4.Teve de repetir o exame de condução?     Não           Sim 

6.4.1.Se sim quantas vezes?____________________ 

7.Teve acidentes de viação?      Não             Sim 

7.1.Se sim, quantos ?_________________________ 

7.2.De que tipo?     Colisão                Despiste 

7.3.Era o condutor?   Não      Sim 

8.Que tipo de veículo conduzia?  _________________________________________ 

8.1.Meios de Protecção utilizados:       cinto de segurança        Capacete     Cinta 

Abdominal 

9.Do acidente resultaram mortes?     Não        Sim 

9.1.Se sim, quantas?______________________________________________________ 
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9.2.No dia do acidente estava sóbrio?   Não      Sim 

9.2.1..Tinha consumido álcool?    Não    Sim 

9.2.2.Se sim, qual a quantidade ingerida e quais as 

bebidas?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10.Tinha consumido drogas?    Não       Sim 

10.1.Se sim, quais?________________________________   

11.Tinha tomado medicamentos?      Não          Sim 

11.1Se sim, de que tipo?____________________________ 

12.Tem antecedentes criminais?______________________ 

12.1Condução sem habilitação legal?     Não      Sim 

12.2Condução sob o efeito do álcool? Não      Sim 

12.3Homicídio? Não      Sim 

12.4.Por Furto ?                   Não      Sim 

12.5. Outros?     Não      Sim 

12.5.1.Se sim, quais?_________________________________ 

13.Padece de alguma doença? Não      Sim 

13.1.Se sim, qual?____________________________________ 

13.1.1.Há quanto tempo?_______________________________ 

14.Tem restrições na carta de condução? Não      Sim 

14.1.Se sim, quais?____________________________________ 

15. Está a cumprir pena porque tipo de 

crime?_________________________________________________________________ 

 



ICBAS 
Perfil dos homicidas nos acidentes de viação 

73 

 
LEGISLAÇÃO 

93/704/CE: Decisão do Conselho, de 30 de Novembro de 1993, relativa à criação de 
um banco de dados comunitário sobre os acidentes de circulação rodoviária 
 
Jornal Oficial nº L 329 de 30/12/1993 p. 0063 - 0065 
Edição especial finlandesa: Capítulo 7 Fascículo 5 p. 0069  
Edição especial sueca: Capítulo 7 Fascículo 5 p. 0069  

 

DECISÃO DO CONSELHO de 30 de Novembro de 1993 relativa à criação de um 
banco de dados comunitário sobre os acidentes de circulação rodoviária (93/704/CE) 

O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,  

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, o seu 
artigo 213º,  

Tendo em conta a proposta da Comissão (1),  

Considerando que o Parlamento Europeu aprovou uma resolução relativa à adopção de 
medidas comuns destinadas a reduzir o número de acidentes rodoviários (2);  

Considerando a resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-
membros, reunidos em Conselho, de 21 de Junho de 1991, solicitando à Comissão que 
elabore e aplique um programa comunitário de medidas concretas destinadas a realizar 
novas iniciativas comuns e a aproximar as actuais experiências nacionais nos diversos 
domínios de acção e investigação que actuam na luta contra os acidentes rodoviários e 
respectivas consequências para as vítimas (3);  

Considerando que a criação de um banco de dados comunitário sobre os acidentes de 
circulação rodoviária é uma das prioridades definidas pelo grupo de trabalho de alto 
nível dos representantes dos governos dos Estados-membros;  

Considerando que, no seu « livro branco » sobre o futuro desenvolvimento da política 
comum dos transportes e na comunicação sobre um programa de acção em matéria de 
segurança rodoviária, a Comissão considera que, dadas as diferenças consideráveis 
existentes entre os níveis de segurança rodoviária dos diferentes Estados-membros, a 
primeira prioridade neste domínio deve consistir em promover as trocas de informação e 
experiências, através da constituição de um banco de dados comunitário;  

Considerando que os Estados-membros recolhem os dados relativos aos acidentes de 
circulação rodoviária ocorridos nos seus territórios, e os reúnem em ficheiros 
informatizados, mas que não existe actualmente um banco comum que permita aceder a 
esses ficheiros ou explorar os dados assim recolhidos;  
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Considerando que um banco de dados criado e gerido ao nível da Comunidade permitirá 
identificar e quantificar os problemas, avaliar a eficácia das medidas tomadas e 
determinar a pertinência de uma acção comunitária;  

Considerando que a criação e gestão de um banco de dados desse tipo não pode ser 
realizada pelos Estados-membros individualmente; que, por conseguinte, a 
Comunidade, observando o princípio da subsidiariedade, apenas intervém na medida do 
necessário para garantir, por um lado, o agrupamento dos dados contidos nos ficheiros 
estatísticos dos Estados-membros e, por outro, uma coordenação estreita entre Estados-
membros, na perspectiva do bom funcionamento de um banco de dados comunitário;  

Considerando que é conveniente prever as modalidades de transmissão à Comissão dos 
dados estatísticos existentes nos Estados-membros e, nomeadamente, fixar a 
periodicidade, o prazo e a natureza do suporte de transmissão;  

Considerando que a análise dos problemas de segurança rodoviária deve incidir 
prioritariamente nos acidentes de que resultem danos não patrimoniais decorrentes de 
lesões corporais, mas que, em contrapartida, a informação relativa à identificação das 
pessoas não é necessária a esse tipo de análise;  

Considerando que é conveniente que a Comissão adopte disposições destinadas a 
garantir a protecção dos dados abrangidos pelo segredo estatístico,  

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:  

Artigo 1º 

1. Os Estados-membros elaborarão estatísticas referentes aos acidentes de circulação 
rodoviária de que resultem lesões corporais, ocorridos nos seus territórios.  

2. Para efeitos da presente decisão, entende-se por acidente de que resultem lesões 
corporais, qualquer colisão entre utentes da estrada que envolva pelo menos um veículo 
em movimento, circulando numa via pública normalmente aberta à circulação e que 
tenha provocado ferimentos e/ou a morte de um ou mais utentes da estrada.  

Artigo 2º 

1. Os dados relativos aos acidentes de que resultem lesões corporais ocorridos durante 
um ano, constantes dos ficheiros informatizados ao mais alto grau de centralização 
existente, serão comunicados pelos Estados-membros, ao nível da unidade estatística, ao 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, a seguir designado « SECE ». No 
âmbito da presente decisão, a unidade estatística é o acidente de que resultem lesões 
corporais.  

2. Os dados referidos no nº 1 serão comunicados pela primeira vez até 31 de Março de 
1994 relativamente aos anos de 1991 e 1992 e, quanto aos anos seguintes, o mais tardar 
nove meses após o final do respectivo ano de referência.  
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3. No caso de serem abrangidos pelo segredo estatístico, de acordo com as disposições 
nacionais a que se refere o nº 1, estes dados devem ser igualmente transmitidos ao 
SECE, que os gerirá nos termos do Regulamento (Euratom, CEE) nº 1588/90 (1).  

4. A Comissão, de acordo com o procedimento previsto no artigo 5º, determinará os 
elementos que não devem ser incluídos nos ficheiros transmitidos.  

Artigo 3º 

1. Na medida do possível, a transmissão dos dados efectuar-se-á através de um suporte 
de leitura cuja natureza e formato serão propostos pela Comissão.  

2. Se os Estados-membros introduzirem correcções nos dados estatísticos após a 
transmissão do ficheiro ao SECE, deverão enviar uma cópia completa do ficheiro 
actualizado a esse serviço.  

3. Os Estados-membros que desejem alterar a forma ou o conteúdo do seu ficheiro 
devem informar previamente a Comissão. Se os Estados-membros tiverem de alterar 
ficheiros já transmitidos ao SECE, deverão enviar à Comissão novas versões destes.  

4. Cada Estado-membro é responsável pela qualidade dos dados estatísticos que 
transmite.  

5. A Comissão é responsável pelo tratamento dos dados recebidos.  

Artigo 4º 

1. A Comissão é responsável pela difusão dos dados recebidos. As modalidades de 
acesso às estatísticas relativas aos acidentes de circulação rodoviária de que resultem 
lesões corporais centralizadas pela Comissão, as eventuais publicações, bem como 
qualquer elemento útil ao bom funcionamento do banco de dados comunitário que reúne 
essas estatísticas, serão estabelecidos pela Comissão, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 5º 

2. A Comissão examinará com os Estados-membros os problemas de ordem 
metodológica e técnica colocados pela constituição e transmissão das estatísticas ou sua 
metodologia de recolha, de modo a encontrar soluções que permitam tornar 
progressivamente tão compatíveis e comparáveis quanto possível os dados relativos aos 
diversos Estados-membros.  

Artigo 5º 

1. Sempre que se faça referência ao procedimento previsto no presente artigo, a 
Comissão será coadjuvada pelo Comité para o Programa Estatístico instituído pela 
Decisão 89/382/CEE, Euratom (2).  

2. O representante da Comissão submeterá à apreciação do comité um projecto das 
medidas a tomar. O comité emitirá o seu parecer sobre esse projecto, num prazo que o 
presidente pode fixar em função da urgência da questão em causa, se necessário 
procedendo a uma votação.  
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Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso, cada Estado-membro tem o direito 
de solicitar que a sua posição conste da acta.  

A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido pelo comité. O comité será por 
ela informado do modo como tomou em consideração o seu parecer.  

Artigo 6º 

Três anos após o início de aplicação da presente decisão, a Comissão apresentará ao 
Conselho:  

a) Um relatório de avaliação dos resultados obtidos com a execução das acções 
previstas nos artigos 2º, 3º e 4º, incluindo a oportunidade de continuar estas acções;  

b) As orientações decorrentes desse relatório para o eventual prosseguimento das acções 
previstas na presente decisão.  

Artigo 7º 

Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.  

Feito em Bruxelas, em 30 de Novembro de 1993.  

Pelo Conselho 

O Presidente 

G. COËME 

(1) JO nº C 225 de 20. 8. 1993, p. 6.  

(2) JO nº C 68 de 24. 3. 1986, p. 35.  

(3) JO nº C 178 de 9. 7. 1991, p. 1.  

(4) JO nº L 151 de 15. 6. 1990, p. 1.  

(5) JO nº L 181 de 28. 6. 1989, p. 47.  
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