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Introdução 
 

O regime sancionatório das contraordenações rodoviárias tem vindo a sofrer sucessivas 

alterações pelo legislador estradal. A par desta primeira dificuldade, todos se deparam com a 

especificidade técnica desta área do Direito, cujo domínio implica conhecer bem o modo de 

atuação das entidades administrativas sancionadoras, por um lado, e da densa legislação 

complementar ao nosso Código da Estrada, por outro. 

O presente manual servirá de apoio aos formandos dos cursos e workshops ministrados pela 

Carlos Pinto de Abreu e Associados, Sociedade de Advogados sobre Contraordenações 

Rodoviárias. 

Trata-se de um breve sumário dividido em duas fundamentais partes: uma dedicada às 

questões materiais das contraordenações rodoviárias e outra que inclui a análise das questões 

adjetivas do respetivo processo. 

 

Objetivos gerais 
 
I) Contribuir para o aperfeiçoamento da aplicação do regime sancionatório rodoviário; 
 
II) Fornecer os conhecimentos e competências necessários para análise jurídica de processos 
de contraordenação rodoviária; 
 
III) Promover a qualidade do acompanhamento jurídico concedido no âmbito da defesa e 
impugnação judicial específicas do regime sancionatório rodoviário; 
 
IV) Incentivar o estudo e aperfeiçoamento do regime das contraordenações rodoviárias. 
 
  
 

Objetivos Operacionais da I Parte 
 

1. Compreender a dimensão do procedimento por contraordenações estradais 

2. Identificar as principais fontes legais do direito rodoviário 

3. Expor os argumentos que legitimam a competência da Administração para aplicar coimas 
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4. Reconhecer a entidade competente para decidir processos de contraordenações rodoviárias 

5. Descrever quem são as pessoas responsáveis pela prática de contraordenações rodoviárias 

6. Arrolar as situações de responsabilidade cumulativa 

7. Explicar o funcionamento da responsabilidade presumida 

8. Entender a noção legal de contraordenação rodoviária 

9. Identificar os tipos de contraordenações rodoviárias 

10. Inventariar as várias sanções rodoviárias 

11. Especificar os fatores que condicionam a determinação da medida concreta das sanções 

12. Identificar averbamentos válidos no RIC 

13. Referir os pressupostos para o funcionamento do instituto da reincidência 

14. Referir os pressupostos para o funcionamento do instituto da atenuação especial 

15. Referir os pressupostos para o funcionamento do instituto da suspensão da execução da 
sanção acessória 

16. Referir os pressupostos para o funcionamento do instituto da cassação 

17. Distinguir a prescrição do procedimento contra-ordenacional da prescrição da coima e 
sanções acessórias 

18. Diferenciar entre prescrição relativa e absoluta 

19. Especificar as causas de suspensão da prescrição 

20. Arrolar as causas de interrupção da prescrição 

 

Objetivos Operacionais da II Parte: 
 

1. Descrever os passos sequenciais de um processo de contraordenações rodoviárias 
 

2. Identificar as entidades competentes para fiscalizar o trânsito 
 

3. Explicar o funcionamento do instituto da garantia do cumprimento 
 

4. Especificar os conteúdos do auto de notícia e da sua notificação 
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5. Distinguir os dois modos de notificação 
 

6. Compreender o regime do pagamento voluntário da coima 
 

7. Descrever o modo, a forma e o prazo de defesa do arguido 
 

8. Individualizar o conteúdo da fase de instrução do processo 
 

9. Arrolar os elementos que devem constar da decisão final 
 

10. Identificar os casos de competência da entidade administrativa após decisão final 
 

11. Descrever o modo, a forma e o prazo de impugnação judicial da decisão administrativa 
 

12. Identificar os casos que admitem recurso para o Tribunal Superior 
 

13. Compreender a competência e o regime da execução judicial da decisão  
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Parte I: O Regime Sancionatório Estradal 

1. Introdução 
 

1.1. Processo de Massas 
 

Para entender a dimensão do que vamos tratar, veja-se a evolução do número de autos de 

contraordenações levantados nos últimos anos: 

 

 

 

Tabela 1 – Fonte: ANSR 2012 

 

1.2. Fontes Legais Primárias 
 

1. Código da Estrada 

a. Aprovado pelo Decreto-Lei 114/94, de 3 de Maio, revisto e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 44/2005 de 23 de Fevereiro 

 

2. Regulamento de Sinalização do Trânsito 

a. Decreto Regulamentar 22-A/98 de 1 de Outubro 

 



[CONTRAORDENAÇÕES RODOVIÁRIAS] 
 

 

Francisco Marques Vieira - 2013 |  10 

 

3. Regime Geral das Contraordenações 

a. Decreto-Lei 433/82 de 27 de Outubro 

 

2. Legitimidade e Competência 
 

2.1. Legitimidade da Administração 
 

É característica própria do Direito das Contraordenações ou do Direito de Ordenação Social, a 

competência para decidir estar nas mãos de uma entidade administrativa. 

Apesar da função jurisdicional pertencer aos Tribunais, aqui não é posta em causa o princípio 

de separação dos poderes do Estado. Neste sentido, podemos apresentar três grupos de 

argumentos: 

 

1) Argumento Social  

 Necessidade de libertar os Tribunais para que estes possam dedicar-se mais a outro 

tipo de casos 

 As “bagatelas judiciais “ 

 

2) Argumento Formal  

 Constituição da República Portuguesa  

 Previsão constitucional e legal (33º RGCO)  

 

3) Argumento Substantivo  

 Problema de (mera) ordenação social  

 Salvaguarda de certos tipos de sanções e garantias de defesa  
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2.2. Competência da Administração 
 

O Art. 34º nº 1 RGCO dispõe que será competente para decidir a prática de infrações a 

entidade administrativa prevista na lei que tipifica e sanciona as contraordenações. 

Por sua vez, o Art. 34º nº 2 desse mesmo diploma refere que, em caso de a lei nada dizer, a 

entidade competente é designada pelo ministro da tutela da área em causa. 

 

No que aqui nos ocupa, vale o art. 169º do CE, segundo o qual a competência é da Direção-

geral de Viação, que, por sua vez, foi extinta em 2007, tendo-lhe sucedido a Autoridade 

Nacional Segurança Rodoviária, que agora detém tais competências. 

 

3. Responsabilidade pelas infrações 
 

 

3.1. Regras gerais 
 

O art. 135º nº 1 CE estipula a regra geral sobre quem impende a responsabilidade pela prática 

dos factos. A regra é de que o responsável é o agente dos factos constitutivos do tipo de ilícito. 

Uma vez que a esta conclusão chegaríamos pela análise dos princípios gerais do Direito, 

cumpre esclarecer que a solução do CE é aceitável considerando três Justificações: 

1º) Boa técnica legislativa 

2º) Pretensão integradora do CE de 2005 

3º) Não exclusividade da responsabilidade do condutor 

 

Ainda em termos gerais, o art. 135º nº 2 CE (que deve ser conjugado com o art. 7º RGCO) 

dispõe que as pessoas coletivas também podem ser responsabilizadas pela prática de 

contraordenações rodoviárias. 
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3.2. Regras específicas sobre responsabilidade 
 

3.2.1. Responsabilidade do Condutor 

O condutor é responsável pela violação de regras relativas ao exercício da condução. 

Exemplos: estacionamentos; manobras 

 

3.2.2. Responsabilidade do titular do D.I.V. 

A pessoa que consta como titular do DIV é responsável em duas situações: 

I. É responsável pela violação das regras relativas à admissão dos veículos à via pública. 

Exemplos: seguro; IPO; cargas 

II. É responsável quando não for possível identificar o condutor (responsabilidade 

presumida – ver mais abaixo) 

 

3.2.3. Responsabilidade do peão 

 

Os peões, enquanto intervenientes no sistema rodoviário, são responsáveis pela violação das 

regras relativas ao trânsito de peões. 

Exemplo: atravessamento da faixa 

 

3.2.4. Responsabilidade do candidato a condutor 

 

O candidato a condutor só é responsável pelas infrações praticadas durante o ensino no caso 

de ter desobedecido a ordens do instrutor de condução. Caso contrário, é o instrutor o 

responsável pelas infrações que aquele pratique.  
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3.3. Responsabilidade cumulativa 
 

Existe todo um conjunto de pessoas que são também responsáveis, juntamente com quem 

praticou os factos. Vejamos: 

 

3.3.1. Responsabilidade dos comitentes 

Os comitentes que exijam dos condutores um esforço inadequado à prática segura da 

condução ou os sujeitem a horário incompatível com a necessidade de repouso, são 

responsáveis pela prática de infrações quando estas sejam consequência do estado de fadiga 

do condutor. 

 

3.3.2. Responsabilidade dos pais ou tutores 

Os pais ou tutores que conheçam a inabilidade ou a imprudência dos seus filhos menores ou 

dos seus tutelados e não obstem, podendo, a que eles pratiquem a condução são também 

responsáveis pelas infrações praticadas. 

Assim como são responsáveis pelos seus filhos ou tutelados que possuam licença especial de 

condução (ver artigo 125º nº 2 CE).  

Finalmente, os condutores, sejam eles ou não pais ou tutores, que transportem passageiros 

menores ou inimputáveis e permitam que estes não façam uso dos acessórios de segurança 

obrigatórios são responsáveis por essa infração. 

 

3.3.3. Responsabilidade de “Facilitadores” 

As pessoas que facultem a utilização de veículos a outros que não estejam devidamente 

habilitadas para conduzir, que estejam sob influência de álcool ou de substâncias 

psicotrópicas, ou que se encontrem sujeitos a qualquer outra forma de redução das faculdades 

físicas ou psíquicas necessárias ao exercício da condução são também responsáveis pela 

violação das regras estradais. 
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3.4. Responsabilidade presumida 
 

A figura da responsabilidade presumida só funciona no caso da fiscalização indirecta, isto é 

quando não for possível identificar o condutor. 

Nestes casos, presume-se que o responsável pela prática dos factos é o titular do DIV (livrete + 

TRP). 

Se o agente autuante descobrir que o titular do DIV é uma pessoa coletiva, deve notificá-la 

para proceder à identificação do condutor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de o processo 

correr contra si. Aliás, o titular do DIV, sempre que tal lhe seja solicitado, deve, no prazo de 15 

dias úteis, proceder à identificação do condutor, sob pena de ser punido a título de 

contraordenação com uma coima de 120€ a 600€. 

 

Contudo, no prazo concedido para apresentar defesa, o arguido presumido pode ainda: 

 

1.  Identificar devidamente o autor da infração ou 

2. Provar a utilização abusiva do seu veículo. 

 

No que respeita aos dados de um condutor, será considerado devidamente identificado se do 

requerimento constarem os seguintes elementos: 

1) Nome completo 

2) Residência 

3) Número do documento legal de identificação pessoal, data e respetivo serviço emissor  

4) Número do título de condução e respetivo serviço emissor 

4. Contraordenações Rodoviárias 

4.1. Conceito Legal de Contraordenação Rodoviária 
 

Seguindo um critério geral, será contraordenação todo o facto típico, ilícito e censurável, 

sancionável com uma coima. Isto é comum a todas as contraordenações. 
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Para ser uma contraordenação rodoviária haverá de ser preenchido um de dois critérios: 

 

Critério Sistemático: 

É contraordenação rodoviária todo o facto típico, ilícito e censurável, sancionável com uma 

coima, previsto no Código da Estrada ou sua legislação complementar. 

 

Critério Orgânico: 

É contraordenação rodoviária todo o facto típico, ilícito e censurável, sancionável com uma 

coima, previsto em legislação especial cuja aplicação esteja cometida à Direcção-Geral de 

Viação (DGV). Atualmente, já não existe a DGV, sendo certo que a lei não foi ainda 

formalmente alterada. As entidades que vieram substituir a DGV foram a Autoridade Nacional 

de Segurança Rodoviária e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres. 

 

Legislação complementar mais relevante: 

 Regulamento do Código da Estrada: Decreto 39987 de 22/12/1954; 

 Seguro Automóvel Obrigatório: DL 291/2007; 

 Instalação e utilização de tacógrafos: DL 272/89 de 19/08; 

 Transporte de doentes: DL 38/92 de 28/03; 

 Regras de segurança nos táxis: DL 115/94 de 03/05; 

 Utilização GPL como carburante: DL 195/91 de 25/05; 

 Veículos importados sem matrícula: Dec. 40995 de 9/02/1957; 

 Veículos montados ou construídos no país: Port. 20393 de 26.02.1964; 

 Centros de exame: DL 175/9 de 15/05, alterado pelo Dec. Lei n.º 209/98, de 15.07 e pela Lei n.º 21/99, de 

21.04; 

 Preambular do CE: DL 2/98 de 3/01; 

 Preambular do CE: DL 44/2005 de 23/02; 

 Limitadores velocidade e pneus: DReg. 7/98 de 6/05; 

 Regime ensino da condução: DL n.º 86/98 de 3/04, alterado pela Lei nº. 51/98, de 18.08, pelo Decreto-Lei 

nº. 315/99 de 11.08 e Dec. Lei n.º 12772004, de 01.06; 
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 Regulamentação ensino da condução: DReg. 5/98 de 9.04, alterado pelo Dec. Reg. n.º 20/2000, de 19.12 e 

pelo Dec. Reg. n.º 22/2004, de 07.06; 

 Condução sob o efeito do álcool: Lei 18/2007 de 17/05; 

 Regulamento de Sinalização e Trânsito: DReg. 22-A/98 de 1.10; 

 Trânsito na Ponte 25 de Abril: DL 288-A/99 de 28.07; 

 Instalação de separador nos táxis: DL 230/99 de 23/06; 

 Inspecções periódicas obrigatórias : DL n.º 554/99 de 16.12; 

 Exercício da actividade de IPO: DL  550/99 de 15.12; 

 Destruição de veículos : DL 292-A/2000 de 15.11; 

 Regime dos comboios turísticos: DL  249/2000 de 13/10; 

 Aprovação de veículos: Port. 517-A/96 de 27/09; 

 Regulamento Geral do Ruído: DL 292/2000 de 14/11. 

 Vidros de Segurança dos Automóveis: DL 40/2003 de 11.03. 

 

 

4.2. Classificação das Contraordenações Rodoviárias 
 

As contraordenações rodoviárias classificam-se em leves, graves e muito graves. As 

contraordenações leves são sancionáveis apenas com coima e as contraordenações graves ou 

muito graves são sancionáveis com coima e com sanção acessória. A sanção acessória aplicável 

aos condutores pela prática de contraordenações graves ou muito graves previstas no Código 

da Estrada e legislação complementar é a inibição de conduzir veículos e tem a seguinte 

duração: 
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Ilustração 1 – Duração da sanção acessória de inibição de conduzir 

 

Tradicionalmente a classificação de uma infração como grave ou muito grave anda associada à 

perigosidade abstrata da conduta sendo que também não são alheias a tal classificação 

considerações de política contra-ordenacional. 

 

Relativamente à classificação de contraordenações vigora o princípio da taxatividade, segundo 

qual só podem ser consideradas como graves ou muito graves as infrações expressamente 

previstas na lei. Para as contraordenações leves vigora um critério residual: todas as que não 

são graves ou muito graves, são necessariamente leves. 

A enumeração das contraordenações graves estradais consta do artigo 145º do CE e a das 

contraordenações muito graves consta do art. 146º desse mesmo diploma. 

Sumariamente, são as seguintes: 

 

Contraordenações Graves Contraordenações Muito Graves 

trânsito em sentido contrário paragem ou estacionamento perigosos 

excesso de velocidade e velocidade 

excessiva; 
não sinalização de perigo em autoestradas 

condutas perigosas pela violação de regras e 

sinais 
utilização dos máximos de modo a encandear 
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paragem ou estacionamento em berma de 

autoestradas 

entrada ou saída de autoestradas fora dos 

locais previstos 

trânsito de pesados em autoestradas 
circulação fora das faixas de rodagem nas 

autoestradas 

não cedência de passagem a peões 
trânsito em sentido contrário em 

autoestradas e vias com mais de um fila 

trânsito sem luzes 
condutas perigosas e trânsito sem luzes em 

autoestradas 

condução sob influência do álcool excessos de velocidade 

não sinalização de perigo condução sob influência do álcool 

utilização de telemóvel não parar no semáforo ou à ordem do agente 

paragem ou estacionamento nas passadeiras condução sob influência de drogas 

transporte de crianças sem acessórios de 

segurança 
não parar no sinal STOP 

não realização de seguro automóvel 

obrigatório 

Transpor linha contínua separadora dos 

sentidos de trânsito 

condução ilegal contra-ordenacional 

abandono do local de acidente 

Tabela 2 

 

4.2.1. Análise de casos 

 

A) Trânsito em sentido contrário 

É contraordenação grave o trânsito em sentido oposto ao estabelecido. O sentido de trânsito é 

estabelecido em termos gerais pelo art. 13º nº 1 do CE e qual pode ser alterado por 

sinalização, nos termos do art. 24º do RST, nomeadamente através do sinal C1 (sentido 

proibido). 

Já não caberá aqui, e portanto trata-se de contraordenação leve a violação do sinal C2 

(trânsito proibido) bem como a violação do sinal C1 com painel adicional que crie exceções a 

determinados veículos. 
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O trânsito em sentido oposto ao estabelecido praticado em autoestradas, em vias equiparadas 

ou vias com mais de uma via de trânsito em cada sentido é considerado contraordenação 

muito grave. 

 

B) Excesso de Velocidade 

 

A velocidade admitida depende de vários critérios: 

 

Ilustração 2 – Critérios de definição da velocidade máxima permitida 

 

De notar que localidade é apenas a zona com edificações e cujos limites são assinalados com 

os sinais regulamentares, ou seja, os seguintes sinais: 

 N1a e N1b — início de localidade: indicação do ponto onde tem início a localidade 

identificada; 

 N2a e N2b — fim de localidade: indicação do ponto onde termina a localidade 

identificada 

 

A classificação como leve, grave ou muito grave varia com o valor do excesso de velocidade 

praticado. 

Local 
•Dentro da Localidade 

•Fora da Localidade 

Tipo de Via 

•Dentro das localidades 

•Auto-estradas 

•Vias Reservadas 

•Restantes vias 

Veículo 

•Classificação 

•Classe 

•Tipo 

•Simples/reboque 
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Ilustração 3 – Esquema básico dos escalões de punição do excesso de velocidade 

 

 

Além desta análise, não se pode esquecer que a fiscalização da velocidade só é válida se 

realizada em aparelho devidamente aprovado e calibrado nos termos da lei. 

A título de exemplo, vejam-se quais os aparelhos válidos (atualizado até 2007): 

CO Graves 

Dentro 
Localidade 

ligeiros: 

+20 

pesados: 

+10 

Fora 
Localidade 

ligeiros: 

+30 

pesados: 

+20 

CO Muito Graves 

Dentro 
Localidade 

ligeiros: 

+40 

pesados: 

+20 

Fora 
Localidade 

ligeiros: 

+60 

pesados: 

+40 
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Ilustração 4 – Cinemómetros-radar homologados 

 

 

C) Manobras Perigosas 

 

A realização de manobras perigosas constituiu contraordenação grave. Consideram-se 

manobras perigosas a violação de regras e sinais relativos aos seguintes assuntos: 

 

1. distância entre veículos 

2. cedência de passagem 

3. ultrapassagem 

4. mudança de direção  

5. mudança de via de trânsito 

6. inversão do sentido de marcha 

7. início de marcha 

8. posição de marcha 

9. marcha atrás 

10. atravessamento de passagem de nível 

 

Todavia, caso essas manobras sejam praticadas em autoestradas ou vias equiparadas ou ainda 

em vias reservadas a automóveis e motociclos, estaremos perante contraordenações muito 

graves. 

 

 

Radar marca Traffipax, modelo SPEEDOPHOT, aprovado pela DGV em 11 de Janeiro de 1996. 

Radar marca Multanova, modelo VR6FJ, aprovado pela DGV em 11 de Janeiro de 1996. 

Radar marca Multanova, modelo MUVR-6F, aprovado pela DGV em 4 de Dezembro de 2002. 

Radar marca Multanova, modelo MR-6F, aprovado pela DGV em 4 de Dezembro de 2002. 

Radar marca Multanova, modelo MUVR-6FD, aprovado pela DGV em 4 de Dezembro de 2002. 

Radar marca Multanova, modelo MR-6FD, aprovado pela DGV em 4 de Dezembro de 2002. 
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D) Paragens e Estacionamentos 

 

São contraordenações graves as seguintes paragens e estacionamentos: 

 

1) paragem ou estacionamento em berma de autoestradas ou vias equiparadas 

2) paragem ou estacionamento nas passagens de peões  

 

São, contudo, contraordenações muito graves a prática dos seguintes factos: 

 

1) trânsito nas bermas 

2) paragem ou o estacionamento fora das localidades, a menos de 50 m dos cruzamentos 

e entroncamentos, curvas ou lombas de visibilidade insuficiente 

3) paragem ou o estacionamento nas faixas de rodagem das autoestradas ou vias 

equiparadas  

4) estacionamento, de noite, nas faixas de rodagem, fora das localidades  

E) Condução sob efeito do álcool 

O exercício da condução sob o efeito do álcool pode significar crime ou contraordenação, 

conforme o teor de alcoolemia detetado. Veja-se a ilustração seguinte: 

 

Ilustração 5 – Escalões de punibilidade da condução com álcool (valores em gramas por litro de sangue) 

Devem existir os seguintes elementos probatórios: 

 Resultado do teste 

 Possibilidade de contraprova 

 Resultado de contraprova, caso seja realizada, valendo sempre este. 

Até 
0,49 

Lícito 
0,50 a 
0,79 

Grave 
0,80 a 
1,19 

Muito 

Grave 
≥1,20 Crime 
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5. As Sanções Administrativas 
 

Características das sanções administrativas: 

I. Elemento subjetivo: aplicadas por entidade administrativa  

II. Elemento objetivo: são a imposição de um dever (coima) ou privação do exercício de 

um direito 

III. Elemento formal: são aplicadas apenas através de um processo legal específico  

IV. Elemento teleológico: repressão mais do que prevenção, considerando os interesses 

em causa  

 

Tipos de sanções administrativas no domínio do direito rodoviário: 

1. Coima 

2. Sanção acessória de inibição de conduzir 

i. Sanção acessória substitutiva de apreensão do veículo 

3. Sanção acessória de suspensão da atividade 

i. Da escola de condução 

ii. Do centro de exames 

iii. Do centro de inspeções técnicas de veículos 

4. Sanção acessória de suspensão do exercício de profissão 

i. De instrutor 

ii. De diretor de escola de condução 

iii. De examinador 

iv. De inspetor de centro de inspeções técnicas de veículos 

 

 

5.1. A Coima 
 

 

A coima, como vimos, é mesmo uma característica do Direito de Ordenação Social, fazendo 

parte do próprio conceito legal de contraordenação em geral e de contraordenação rodoviária. 

Trata-se de um montante pecuniário que o arguido condenado terá de entregar à entidade 

administrativa decisora. 
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A coima é definida para cada infração pela previsão de um montante mínimo e um montante 

máximo, que, após o devido e legal processo, será concretizada num valor determinado. 

Exceto se lançar mão do pagamento voluntário da coima (ou do depósito de caução), caso em 

que o valor a pagar será o montante mínimo previsto na norma legal. Sobre este assunto 

trataremos em capítulo próprio. 

A coima assim determinada deve ser paga integralmente, podendo, em certos casos, permitir-

se o seu pagamento em prestações.  

O pagamento em prestações da coima devida por uma contraordenação rodoviária é 

permitido nas seguintes condições: 

1º) O valor da coima mínima aplicável ser superior a 2 UC (€192 até fim de 2009) 

2º) O valor das prestações concedidas não ser de montante inferior a €50/mês 

3º) O prazo máximo concedido não ser superior a 12 meses 

 

De notar que o pagamento em prestações da coima não inclui o valor das custas. As facilidades 

ou isenções de pagamento de custas seguem, paralelamente, o regime geral do apoio 

judiciário. 

 

 

5.2. Sanção Acessória de Inibição de Conduzir 
 

 

Trata-se de um dos tipos de sanção acessória rodoviária, aplicável apenas às contraordenações 

graves e muito graves. Significa que durante o período de inibição, o arguido não pode 

conduzir qualquer veículo a motor. Ou seja, esta sanção tem de ser cumprida em dias seguidos 

e refere-se a todos os veículos  a motor, independentemente de a infração que lhe deu causa 

ter sido praticada pela condução de um determinado tipo de veículo. 

 

Caso o arguido responsável pela prática da infração não for titular de habilitação legal, a 

sanção de inibição de conduzir é substituída pela sanção de apreensão do veículo. 
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5.3. Medida das sanções 
 

A determinação da medida concreta das sanções varia com os seguintes fatores: 

 

1º) Gravidade da culpa 

2º) Gravidade da contraordenação 

3º) Situação económica do infrator 

4º) Violação de especiais deveres de cuidado, referindo-se a condutores  

a. de veículos de socorro 

b. de serviço urgente 

c. de transporte coletivo de crianças 

d. de táxis 

e. de pesados de passageiros  

f. de pesados de mercadorias  

g. de transporte de mercadorias perigosas 

5º) Antecedentes do infrator 

 

Para análise deste último, será necessário avaliar o registo de Infrações do condutor (RIC) ou 

de não condutor (RIO), conforme o caso. 

 

5.3.1. Registo de Infrações do Condutor 

 

Um qualquer averbamento no RIC só é válido se cumprir os seguintes requisitos: 

1. Ter sido registado após a decisão administrativa tornar-se definitiva ou transitar em 

julgado 

2. Ter menos 5 anos desde essa altura 

3. Ter menos de 3 anos após execução em 13/06/06, se for este o caso 

 

O averbamento no RIC tem relevância para análise da medida concreta da sanção a aplicar, 

nomeadamente para efeitos da reincidência, da atenuação especial e da suspensão da 

execução da sanção acessória. 
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Vejamos cada um deles. 

5.3.2. Reincidência 

 

A reincidência significa que um determinado infrator, sabendo que havia praticado uma outra 

infração e por ela havia já sido condenado, não se inibiu todavia de tornar a violar a lei, pelo 

que a censura jurídica deverá ser maior. Aplicar o instituto da reincidência significa que os 

limites mínimos de duração da sanção acessória previstos para a respetiva contraordenação 

são elevados para o dobro. Ou seja, se está em causa uma contraordenação grave em vez de 

um mínimo de 30 dias de inibição conduzir será considerado um mínimo de 60 dias e se se 

tratar de contraordenação muito grave em vez dos 60 dias, será considerado um mínimo de 

120 dias de inibição de conduzir. 

 

O infrator poderá ser reincidente se: 

 

a) a nova infração respeitar à violação de uma norma do mesmo diploma legal ou seu 

regulamento da que se encontra no RIC; 

b) a nova infração ter sido praticada depois do infrator ter sido condenado pela 

contraordenação que já consta do RIC; 

c) a infração averbada no RIC ter sido praticada há menos de 5 anos. 

 

Se não for preenchido um destes pressupostos, então o infrator não poderá ser punido como 

reincidente.  

Se todos os pressupostos estiverem preenchidos, então o infrator/arguido será punido com 

uma sanção acessória de duração agravada. 

Caso não seja reincidente, o averbamento poderá ainda ter outra relevância jurídica. Vejamos: 

 

5.3.3. Atenuação especial da sanção acessória 
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A atenuação especial da sanção acessória de inibição de conduzir significa que em 

determinadas situações os seus limites mínimo e máximo podem ser reduzidos para metade. 

E, como veremos, sendo só aplicável às contraordenações muito graves, significa que o 

infrator que dela beneficie será sancionado não com a inibição de conduzir de 2 meses a 2 

anos, mas antes de 1 mês a 1 ano. 

 

Para funcionar o regime da atenuação especial deverão respeitar-se os seguintes 

pressupostos: 

 

a) tratar-se de contraordenação muito grave, 

b) não ter praticado, nos últimos cinco anos, qualquer contraordenação grave ou muito 

grave ou facto sancionado com proibição ou inibição de conduzir 

c) ter pago a coima. 

 

Uma vez preenchidos estes requisitos, o benefício da atenuação especial não funciona de 

forma automática pois depende ainda das circunstâncias em que foi praticada a infração, pelo 

que só com uma análise caso a caso se poderá saber se aquele infrator, e relativamente àquela 

infração concreta que praticou, poderá ou não ver a sanção acessória atenuada.  

Assim, deverão ser levados ao conhecimento da entidade decisora, designadamente através 

de defesa escrita, factos que delimitem as circunstâncias em que a infração foi praticada e que 

justifiquem a aplicação da atenuação especial. 

 

5.3.4. Suspensão da execução da sanção acessória 

 

Mesmo que o infrator seja condenado em sanção acessória de inibição de conduzir pode não 

ter de entregar o título de condução se for suspensa a sua execução. 

Eis os requisitos necessários: 

1º A aplicação não é automática pois desde logo depende de uma análise da personalidade do 

infrator, das condições da sua vida, da sua conduta anterior e posterior à prática da infração e 

das circunstâncias em que esta foi praticada. Depois desta análise haverá de concluir-se que a 

simples censura do facto e a ameaça da sanção acessória de inibição de conduzir permitem 
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atingir os fins de prevenção que lhe subjazem. O infrator deve levar ao conhecimento do 

decisor, através de defesa escrita, estes dados.  

 

2º Acrescem ainda pressupostos mais objetivos para que seja permitida a suspensão da sanção 

acessória de inibição de conduzir: 

 

a) tratar-se de contraordenação grave 

b) não ter sido condenado, nos últimos cinco anos, pela prática de crime rodoviário ou de 

qualquer contraordenação grave ou muito grave, 

c) ter pago a coima. 

 

Caso estejam preenchidos estes pressupostos, a sanção de inibição de conduzir pode ser 

suspensa por um período de seis meses a um ano.  

Porém, pode ainda o infrator beneficiar da suspensão, agora por um período de 1 a 2 anos se: 

1. tiver praticado apenas uma contraordenação grave nos últimos cinco anos, 

2. a suspensão ficar condicionada, singular ou cumulativamente  

a. à prestação de caução de boa conduta de 500 a 5000 euros; 

b. ao cumprimento do dever de frequência de acções de formação, com 

despesas a seu cargo,  

c. ao cumprimento de deveres específicos previstos noutros diplomas legais. 
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5.4. Cassação do título de condução 
 

 

 

Ilustração 6 – Esquema do instituto de cassação da carta de condução 

 

6. Causas de Extinção 
 

As causas de extinção do procedimento criminal, que valem com as devidas adaptações para o 

Direito de Ordenação Social, são a morte, a amnistia, o indulto e a prescrição. As únicas 

especificidades referem-se a este último, pelo que só a ele se justifica aqui algum tratamento. 

 

6.1. Prescrição do procedimento contra-ordenacional 
 

Desde logo, a prescrição tem como efeito imediato a extinção do procedimento, significando, 

na prática, que a partir desse momento, o processo não pode prosseguir.  

O prazo de prescrição conta-se a partir da data da prática da contraordenação.  

Fundamento 

•Inaptidão 

•Perigosidade 

•Repressão 

Competência 

•Director-geral de Viação / Presidente da ANSR 

•Competência pessoal: exclusiva, sem possibilidade de (sub)delegação 

Pressupostos 

•Praticar uma CO grave ou muito grave  após 

•Condenado em 

•3 CO muito graves ou 5 CO graves / muito graves 

•Nos últimos 5 anos 

Efeitos 

• Não habilitado legalmente para conduzir 

• Interdito de obter novo título, para qualquer categoria, por 2 anos 
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No que diz respeito ao processo de contraordenações rodoviárias, o procedimento extingue-

se, por efeito da prescrição, logo que sobre a sua prática hajam decorrido dois anos. A esta 

chamamos prescrição relativa, uma vez que poderão ocorrer, durante o seu decurso, causas 

para sua suspensão ou interrupção. 

O decurso do prazo de prescrição pode suspender-se nos casos previstos na lei, 

designadamente: 

a) Durante o tempo entre o pedido do arguido para nomeação de defensor oficioso e/ou 

isenção de custas e a decisão da Segurança Social sobre estes pedidos, nos termos da 

Lei 34/2004 de 29.07; 

b) Durante o tempo entre o pedido à Ordem dos Advogados da nomeação de defensor 

oficioso e a sua efetiva nomeação; 

c) Durante o tempo entre o envio pela ANSR do processo para o MºPº, por considerar 

tratar-se de crime, e a sua devolução em virtude do MºPº entender que este não 

existe; 

d) Durante o tempo entre a notificação ao arguido do despacho em que o Juiz verifica a 

conformidade do recurso com as formalidades legais a que está sujeito e a decisão 

final do recurso. Neste caso, a suspensão não pode ultrapassar seis meses; 

e) Durante o tempo entre a comunicação de despacho judicial que procede ao exame 

preliminar de recurso e a decisão judicial desse mesmo despacho. Neste caso, a 

suspensão não pode ultrapassar seis meses; 

f) Durante o tempo entre a notificação do despacho que rejeita o recurso e a decisão do 

recurso sobre este despacho. 

 

No fim da causa que deu origem à suspensão, o prazo recomeça a correr, considerando-se 

para a contagem do prazo prescricional o tempo que já tinha decorrido anteriormente. 

O decurso do prazo de prescrição pode interromper-se nos casos previstos na lei, 

designadamente: 

 

1) Com a comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele 

tomados ou com qualquer notificação 

 

a. notificação do auto de notícia; 

 

b. Comunicação dos “despachos que requeiram ao arguido a junção de prova da 

insuficiência económica, da necessidade da carta de condução, dos 

rendimentos, etc.”; 
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c. Comunicação ao arguido da data para inquirição das testemunhas; 

 

d. Comunicação ao arguido de que o processo ficou suspenso nos termos do 

artigo 171º nº 3 do CE; 

 

e. Comunicações ou notificações ao mandatário do arguido, nomeadamente para 

juntar a procuração forense; 

 

f. Notificação ao arguido e ao mandatário da decisão final. 

 

 

2) Com a realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e buscas, 

ou com o pedido de auxílio às autoridades policiais ou a qualquer autoridade 

administrativa   

 

a. O ato de inquirição das testemunhas ou do agente autuante; 

 

b. Realização de quaisquer diligências de provas, como a reconstituição dos 

factos, exames ao local, perícias, etc.; 

 

c.  Os pedidos de auxílio da autoridade policial no sentido da junção aos autos de 

elementos de prova como os registos dos aparelhos legais (fotografias, teste 

de álcool e/ou respetiva contraprova); 

 

d. Os pedidos de auxílio da autoridade policial no sentido de esclarecerem os 

factos descritos. 

 

3) a notificação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as declarações 

por ele prestadas no exercício desse direito  

 

a. A notificação do direito de se defender sobre o auto de notícia; 

 

b. A apresentação de defesa escrita, tempestiva ou intempestivamente; 

 

c. Declarações verbais prestadas pelo arguido no processo no exercício de direito 

de audição; 

 

d. Apresentação de requerimento para pagamento da coima em prestações ou 

dilação do prazo para o seu cumprimento; 
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e. Identificação do autor da contraordenação nos termos do artigo 171ºCE; 

 

f. Notificação do arguido e o exercício do direito de audição sobre factos novos 

ou novos esclarecimentos 

 

4) Com a decisão da autoridade administrativa que procede à aplicação da coima  

 

a. Dia em que é tomada a decisão administrativa final 

 

A interrupção da prescrição significa a inutilização do tempo que já havia decorrido iniciando-

se nova contagem do prazo de prescrição. 

 

Como forma de evitar qualquer desvirtuamento da razão de ser da existência de um prazo de 

prescrição, estipulou-se um prazo máximo, findo o qual a prescrição do procedimento terá 

sempre lugar. Aqui falamos em prescrição absoluta, significando que ela sempre ocorrerá 

quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, decorrerem três anos 

contados da prática da infração. 

 

6.2. Prescrição da coima e da sanção acessória 
 

A coima e as sanções acessórias prescrevem no prazo de dois anos. 

O prazo inicia-se após a decisão administrativa se tornar definitiva ou transitar em julgado. 

A prescrição da coima e das sanções acessórias suspende-se quando, por força da lei, a 

execução não puder começar ou continuar, quando for interrompida ou quando forem 

concedidas facilidades de pagamento. 

A prescrição de coima e das sanções acessórias interrompe-se com a sua execução. 

Existe igualmente aqui um prazo de prescrição absoluta, a qual ocorre quando, ressalvado o 

tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo de três anos contados da data em que a decisão 

administrativa se tornou definitiva ou do trânsito em julgado da decisão judicial. 
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Parte II: O Processo de Contraordenações Rodoviárias  
 

1. Dinâmica do Processo 
 

Eis os passos que são dados desde que um agente de autoridade presencia a prática de uma 

infração e a execução da sua decisão definitiva. 

 

 

Ilustração 7 – Dinâmica do processo de contraordenações rodoviárias 

 

2. Entidades Fiscalizadoras Competentes 
 

Tem competência para fiscalizar o trânsito as autoridades ou agentes de autoridade 

mencionados na lei, que estejam no exercício de funções de fiscalização. 

 

Tem competência para fiscalizar o trânsito: 

I. Autoridade Nacional Segurança Rodoviária (ANSR) 

Fiscalização 

Auto de 
notícia 

Garantia de 
cumprimento 

Fase de 
defesa 

Fase de 
Instrução 

Decisão Final 
Impugnação 

Judicial  

Recurso 

Execução 
Judicial 
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II. Polícia de Segurança Pública 

III. Guarda Nacional Republicana; 

IV. Polícias municipais; 

V. Estradas Portugal, nas estradas nacionais 

VI. Funcionários municipais, nas vias municipais 

 

3. Garantia do Cumprimento 
 

 

 

Ilustração 8 - Garantia do Cumprimento 

 

 

4. Auto de Notícia 
 

O auto de notícia obedece a uma forma e requisitos próprios, constando de modelo próprio 

para o efeito.  

 

Fiscalização 
directa 

Pagamento 
voluntário 

CO Leve 

Arquivado 

Depósito de 
caução 

Não 
apresentação de 

defesa 

Apreensão de 
documentos 

ANSR 
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Do auto de notícia deverão constar: 

1. os factos que constituem a infração  

2. o dia, a hora e o local  

3. as circunstâncias em que foi cometida 

4. o nome e a qualidade da autoridade ou agente de autoridade 

5. a identificação dos agentes da infração 

6. testemunhas dos factos, quando for possível 

 

Para valer ainda como notificação, deverá ainda conter os seguintes elementos: 

1) A legislação infringida e a que sanciona os factos; 

2) As sanções aplicáveis; 

3) O prazo concedido e do local para a apresentação da defesa; 

4) A possibilidade de pagamento voluntário da coima pelo mínimo, do prazo e do modo de o 

efetuar, bem como das consequências do não pagamento 

 

O auto de notícia assim levantado e assinado bem como os elementos de prova obtidos 

através de aparelhos ou instrumentos aprovados nos termos legais e regulamentares, têm um 

valor probatório especial, já que fazem fé sobre os factos presenciados pelo autuante e 

registados pelos aparelhos até prova em contrário.  

 

5. Notificações 
 

As notificações podem assumir duas formas: 

 

I. Por contacto pessoal: 

a. com autor da contraordenação 

b. com o condutor 

 

II. Por carta registada com aviso de receção enviada para o domicílio relevante: 

i. O que consta do título de condução 
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ii. O que consta do documento de identificação do veículo; 

iii. O que consta do processo de concessão de autorização, alvará, licença 

ou credencial, ou o local de trabalho. 

 

b. Caso essa notificação seja devolvida, então será feita por carta simples para o 

mesmo domicílio 

i. Deve, neste caso, ser lavrada uma cota que contenha a data da 

expedição, o domicílio para o qual foi enviada e a assinatura de quem 

a enviou. 

 

6. Pagamento voluntário 
 

A atual legislação prevê três prazos para que o arguido proceda ao pagamento voluntário da 

coima pelo seu valor mínimo: 

1º) De imediato no momento da autuação, nos termos, como vimos, do instituto de 

garantia de cumprimento; 

2º) Em 15 dias úteis após notificação do auto de notícia 

3º) Até à decisão final, sem prejuízo, e apenas neste caso, do pagamento das custas do 

processo. 

 

O pagamento voluntário da coima não tem nada a ver com eventual responsabilidade pelo 

pagamento de despesas com a fiscalização, por exemplo, com o bloqueamento do veículo, 

pela sua remoção, pelos exames de contraprova à alcoolemia, etc. 

 

7. Da fase da defesa 
 

7.1. Prazo 

No prazo de 15 dias úteis após a notificação do auto de notícia, o arguido pode apresentar 

defesa escrita dirigida ao Presidente da ANSR e enviada para as suas instalações na Parque de 

Ciências e Tecnologia de Oeiras, Avenida Casal Cabanas, Urbanização de Cabanas Golf, 1 Tagus 

Park, 2734 – 505 Barcarena. 
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7.2. Forma 

A defesa é escrita, dirigida à entidade com competência para decidir (Presidente da ANSR) e 

deverá logo conter a indicação de testemunhas até ao limite máximo de três, bem como 

outros meios de prova.  

Não há lugar à prévia liquidação de qualquer taxa de justiça ou de custas. 

 

8. Da fase de instrução 
 

Na fase de instrução incumbe à entidade com competência para decidir analisar o processo 

com vista a proferir uma decisão final. Assim, cumpre-lhe levar a cabo três momentos 

importantes: 

 

8.1. Saneamento do Processo: 

a. Controlo da legalidade da Fiscalização 

b. Controlo da legalidade da Notificação 

c. Verificação das pessoas responsáveis 

d. Integração no tipo de ilícito 

e. Nulidade e irregularidades 

f. Prescrição 

 

8.2. Produção de prova 

 

a. Produzir a prova testemunhal  

b. Promover a produção da restante prova 

 

8.3. Proposta de decisão 

 

a. Analisar novamente os autos 

b. Analisar a prova produzida 

c. Elaborar uma proposta de decisão final 
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9. Da decisão final 
 

 

Já vimos que a entidade competente para decidir as contraordenações rodoviárias estradais é 

o Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. 

A Lei de autorização 17/2008 prevê para breve alterações neste domínio, nomeadamente: 

I. Delegação, com poderes de subdelegação, da competência para aplicação das coimas 

e sanções acessórias, bem como das medidas disciplinares correspondentes às contra -

ordenações rodoviárias pelo presidente da ANSR nos dirigentes e pessoal da carreira 

técnica superior da ANSR; 

 

II. Equiparação do pessoal da ANSR afeto a funções de fiscalização das disposições legais 

sobre o trânsito e a segurança rodoviária a autoridade pública, para efeitos de 

instrução e decisão de processos de contraordenação rodoviária 

 

A decisão final deverá obrigatoriamente de conter os seguintes elementos: 

1. Identificação do infrator; 

2. Descrição sumária dos factos 

3. Descrição das provas 

4. Descrição das circunstâncias relevantes para a decisão 

5. Indicação das normas violadas 

6. Coima e a sanção acessória aplicadas 

7. Condenação em custas 

8. Advertências legais: 

a. Que a condenação se torna definitiva e exequível se não for judicialmente 

impugnada por escrito, constando de alegações e conclusões, no prazo de 15 

dias úteis após o seu conhecimento e junto da autoridade administrativa que 

aplicou a coima; 

b. Que no caso de impugnação judicial, o tribunal pode decidir mediante 

audiência ou, caso o arguido e o Ministério Público não se oponham, mediante 

simples despacho; 

c. A ordem de pagamento da coima e das custas no prazo máximo de 15 dias 

úteis após a decisão se tornar definitiva; 

d. Que, no mesmo prazo de 15 dias, pode requerer o pagamento da coima em 

prestações. 
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Inexiste taxa de justiça, mas o arguido deverá reembolsar as despesas do processo, nas 

seguintes proporções: 

A. Metade de 1 UC nas primeiras 50 folhas ou fração 

i. Ou seja, de 2007 a 2009: 48 euros 

B. 1⁄10 UC por cada conjunto subsequente de 25 folhas ou fração 

i. Ou seja, de 2007 a 2009: 9,6 euros 

 

A decisão é notificada ao arguido e tornar-se definitiva e exequível se não impugnada.  

A impugnação judicial tem efeito meramente devolutivo relativamente à condenação em 

coima. 

A decisão deve ser cumprida pelo arguido no prazo de 15 dias úteis após se tornar definitiva. 

 

Após proferir e notificar da decisão, o Presidente ANSR esgota as suas competências exceto 

em duas situações: 

1ª Exceção: 

Em caso de impugnação, pode revogar a decisão  

2ª Exceção: 

Em caso de requerimento restrito à suspensão da execução, pode alterar modo de 

cumprimento da sanção acessória de inibição de conduzir. 

 

 

10. Impugnação Judicial 
 

10.1. Forma 

 

A impugnação judicial tem de ser escrita pelo próprio arguido ou seu advogado. Deverá conter 

duas partes distintas e diferenciadas: uma relativa às alegações, isto é, a descrição dos 

argumentos de discórdia relativamente à decisão administrativa que justificam a sua 

revogação ou alteração, e uma relativa às conclusões do que foi antes alegado. 
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A impugnação é dirigida ao Tribunal competente, ou seja ao Tribunal da área da prática da 

infração, mas deve ser entregue na entidade administrativa decisora. 

 

10.2. Prazo 

 

O prazo para impugnar é de 15 dias úteis contados após conhecimento da decisão.  

Não há lugar a pagamento prévio e inicial da taxa de justiça, mas poderá existir condenação 

em custas em caso de decisão judicial desfavorável. 

 

10.3. Fase Judicial: 1ª instância 

Haverá lugar a rejeição liminar no caso de a impugnação não respeitar os aludidos requisitos 

de forma. Todavia, o Juiz deverá dar oportunidade ao arguido de corrigir tal vício. Também 

será rejeitada a impugnação intempestiva. 

 

Poderá proceder-se ao julgamento por simples despacho caso: 

1) Não seja julgada necessária audiência 

2) Não haja oposição do arguido nem do Ministério Público 

 

Havendo lugar a julgamento em audiência, não é obrigatória a comparência do arguido. É 

possível a participação de representante da entidade administrativa. 

 

10.4. Fase Judicial: 2ª instância 

 

Decisões que admitem recurso para o Tribunal da Relação: 

1º) A coima em causa ser superior a €249,40 

2º) A condenação abranger sanções acessórias 

3º) A impugnação judicial ser rejeitada 

4º) O tribunal decidir por despacho tendo havido oposição 

5º) Casos especiais de manifesta necessidade:  

a. melhoria da aplicação do direito ou  
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b. promoção da uniformidade da jurisprudência  

O recurso para a Relação tem por âmbito apenas matéria de direito. 

Deve ter forma escrita e ser subscrito por defensor. 

O prazo para a sua interposição é de 10 dias após sentença ou sua notificação. 

A decisão da Relação pode revestir as seguintes formas: 

i. Alteração independentemente da decisão de 1ª instância 

ii. Anulação e devolução à 1ª instância 

 

 

11. Execução Judicial 
 

11.1. Competência 

 

É competente o Tribunal da área da prática da infração ou, se se tratar de decisão da Relação, 

do domicílio do executado. 

Deve ser promovida pelo Mº Pº. 

 

11.2. Regime 

A execução da decisão final segue o regime da execução de multas e de execução de penas 

acessórias em processo penal. Está isenção de pagamento de taxa de justiça. 

 

11.3. Execução Sanção Acessória 

 

Os títulos de condução devem ser apreendidos para cumprimento da cassação do título, 

proibição ou inibição de conduzir. Da notificação da decisão deve constar o prazo de 15 dias 

úteis para o entregar à entidade competente, sob pena de crime de desobediência. 
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Se o condutor não proceder à entrega é determinada a sua apreensão, através da autoridade 

de fiscalização, bem como a promoção do respetivo processo por crime de desobediência 

 

Caso o arguido pratique a condução estando inibido ou proibido de o fazer por sentença 

transitada em julgado ou decisão administrativa definitiva que aplique uma sanção acessória é 

punido por crime de desobediência qualificada. 
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Legendas 
 

ANSR: Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

Art.: Artigo 

CE: Código da Estrada 

CO: Contraordenação 

DIV: Documento de Identificação do Veículo 

DL: Decreto-lei 

DGV: Direção-geral de Viação 

IMTT: Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres 

IPO: Inspeção Periódica Obrigatória 

Port.: Portaria 

RIC: Registo de Infrações do Condutor 

RIO: Registo de Infrações de Outros (não condutor) 

RGCO: Regime Geral das Contraordenações e Coimas 

RST: Regulamento de Sinalização do Trânsito 

UC: Unidade de Conta 

 

 

 


