
 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 1 

Processo: 11548/16.5T8LSB  

Relator: Tomás Núncio 

Descritores: Contrato de seguro  

Seguro automóvel  

Risco seguro 

Cobertura facultativa  

Negligência grave  

Responsabilidade civil contratual 

Data da Decisão: 02-01-2017 

Sumário: I. Nos chamados seguros de danos, o montante indemnizatório que a 

seguradora tem de pagar depende da verificação do sinistro e da 

determinação dos danos sofridos; em tais casos, é devido o valor do 

prejuízo até ao montante máximo que, eventualmente, haja sido 

ajustado. Conforme nos ensina José Vasques, apenas se atende aos 

riscos legalmente seguráveis, pelo que não se podem assumir riscos 

contrários à ordem pública, relacionados com a responsabilidade 

criminal ou disciplinar, rapto, posse ou transporte de 

estupefacientes, entre outros. A quantia a pagar pela empresa 

seguradora pode ter por destinatário o segurado, que será o 

tomador do seguro, ou um beneficiário do seguro. 

II. Tem sido unanimemente entendido na nossa jurisprudência que, 

nas situações em que existe um contrato de seguro válido e em 

vigor em que o respetivo tomador ou segurado invoca a verificação 

de um evento/furto suscetível de enquadrar um risco seguro ao 

abrigo da cobertura facultativa, ao mesmo incumbe o ónus da prova 

da verificação deste risco coberto, enquanto facto constitutivo do 

seu direito à indemnização (cfr. artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil); 

ao passo que à seguradora cabe a alegação e o ónus da prova da 

verificação de uma cláusula de exclusão do risco, enquanto facto 

impeditivo do direito daquele (cfr. artigo 342.º, n.º 2, do Código 

Civil). 

III. Existe negligência grave por banda do próprio autor, proprietário 

do veículo, que adotou comportamento propiciador à concretização do 

acontecimento participado à seguradora ré; ao adotar aquele uma conduta 

que, manifestamente, criou as condições objetivas à verificação do furto do 

veículo segurado, já que ninguém deve deixar um desconhecido na 
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possibilidade de aceder ao volante de uma viatura com a sua chave inserida 

na ignição, assim franqueando o apoderamento da mesma. 

IV. No âmbito da responsabilidade civil contratual, em regra, o dano 

da privação de uso somente é indemnizável se o segurado tiver acordado 

essa garantia facultativa, sujeito aos limites diários e ao período de tempo 

estipulados. O dano da privação de uso não contende com a personalidade 

moral; consubstancia um dano autónomo de natureza estritamente 

patrimonial e que consiste na perda das utilidades que o uso do veículo 

automóvel proporcionava ao seu proprietário, que dele ficou privado.  

 

  

I. Relatório 

AA intentou ação declarativa de condenação, na forma comum, contra BB Seguros Gerais, 

S.A., pedindo a condenação da seguradora Ré nos termos seguintes: 

- No pagamento ao Autor do montante de € 11 866,12 (onze mil, oitocentos e sessenta e 

seis euros e doze cêntimos), acrescido dos respetivos juros legais vincendos até efetivo e integral 

pagamento, a título de danos patrimoniais, pelo furto/roubo coberto na apólice contratada (entre 

Autor e Ré); 

- No pagamento de uma indemnização a título de danos não patrimoniais, pelos transtornos 

e inconvenientes causados ao Autor pela privação de uso do seu veículo, em montante não inferior a 

€ 2 000,00 (dois mil euros), acrescido dos respetivos juros legais vencidos e vincendos até efetivo e 

integral pagamento. 

Alegou, em suma, que celebrou com a Ré um contrato de seguro referente ao veículo com a 

matrícula **-**-**, de que o Autor é proprietário, com o período de validade de 24 de abril de 2014 a 

28 de abril de 2015. Porém, no dia 23 de abril de 2015 o Autor foi alvo de furto/roubo do indicado 

veículo enquanto o mostrava a um potencial comprador, supostamente interessado na aquisição, 

estando desaparecido desde então. Participado o sinistro à seguradora Ré, no âmbito da apólice de 

seguro contratada, com o seguro facultativo relativo a danos próprios e abrangendo a cobertura de 

furto ou roubo, a Ré declinou a responsabilidade civil e não pagou a indemnização correspondente 

(a que o Autor entende ter direito), por considerar estar preenchida uma das suas exclusões. 

Acresce ao capital seguro o valor atinente aos danos de natureza não patrimonial, em face dos 

transtornos e inconvenientes causados ao Autor pela privação de uso do dito veículo.  

Pessoal e regularmente citada, a Ré contestou, pugnando pela improcedência da ação e sua 

consequente absolvição do pedido. 

Para além de suscitar a exceção dilatória de preterição do litisconsórcio necessário ativo 

(ilegitimidade processual ativa), que o Tribunal considerou, entretanto, prejudicada, alegou, por 
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via impugnativa, que os factos integram um comportamento passível de ser punido enquanto crime 

de abuso de confiança, o qual não consta da cobertura contratada. Em todo o caso, o Autor teve um 

comportamento propiciador à ocorrência, denotando negligência grave nessa conduta. Acresce que 

nunca apresentou à Ré a segunda chave do veículo, um dos elementos indispensáveis ao pagamento 

da indemnização ao tomador. 

Atento o valor da causa, esta prosseguiu os seus trâmites de acordo com o disposto no artigo 

597.º, als. c) e g), do Código de Processo Civil, não se justificando a realização da audiência prévia 

nem a prolação do despacho previsto no n.º 1 do artigo 596.º do mesmo código (identificação do 

objeto do litígio e enunciação dos temas da prova). 

Foi proferido despacho saneador e, bem assim, apreciados os requerimentos probatórios 

apresentados por ambas as partes. Após, teve lugar a audiência final com a observância do 

formalismo legal, numa única sessão, conforme da ata consta.  

A presente instância mantém a sua regularidade formal, nada obstando a que se aprecie do 

mérito da causa. 

Identificação do objeto do litígio: a questão essencial a resolver prende-se com o 

apuramento da ocorrência do alegado sinistro participado pelo Autor à Ré, no âmbito de contrato de 

seguro do ramo automóvel estipulado, com danos próprios contratualizados, com a consequente 

transferência da responsabilidade para a esfera jurídica desta (furto ou roubo do veículo); ou aferir 

se, ao invés, os factos descritos não reúnem nem preenchem aquela cobertura facultativa, sendo 

legítimo o declínio de responsabilidade revelado pela seguradora (abuso de confiança, ou 

negligência grave propiciadora de um eventual furto).  

      

 II. Fundamentação de facto e sua motivação  

 Discutida a causa, com interesse para a respetiva decisão, o Tribunal considera provados os 

factos seguintes: 

1. O Autor é o proprietário do veículo automóvel da marca BMW, modelo X3 Diesel, versão 

X3 2.0 D, do tipo Todo Terreno Alta Gama, com a matrícula **-**-**, atualmente sem ónus ou 

encargos (cfr. documento de fls. 232 e 233); 

2. No dia 28 de abril de 2011, o Autor celebrou com a Ré um contrato de seguro do ramo 

automóvel referente à identificada viatura, com a apólice número *************, com início naquela 

data e que se manteve válido no período compreendido entre dias 24 de abril de 2014 e 28 de abril 

de 2015 (cfr. documentos de fls. 28 a 33, 60 a 129 e 148 a 224); 

3. O contrato incluiu o seguro facultativo relativo a danos próprios, abrangendo a cobertura 

de furto, roubo ou furto de uso, sem franquia, com o capital seguro de € 11 298,71; 
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4. No início do mês de abril de 2015, o Autor decidiu vender a viatura em causa, colocando-

a à venda através dos sítios da internet mais conhecidos, designadamente, nos sítios denominados 

“OLX” e “Custo Justo”; 

5. Nessa sequência, o Autor foi contactado para o seu telemóvel por um indivíduo (homem), 

o qual mostrou interesse na aquisição da viatura e em vê-la presencialmente; 

6. Como o Autor não teve disponibilidade antes, agendaram ambos um encontro para o dia 

23 de abril de 2015 (quinta-feira), aproximadamente pelas 20h00, após o termo do horário laboral 

do demandante; 

7. Por já ser uma hora tardia, o Autor decidiu escolher para o local do encontro a avenida 

******, em ******, porquanto, não só se localizava a poucos metros da sua residência à data, como 

também tinha alguma iluminação, o que facilitaria a verificação de possíveis defeitos na viatura; 

8. Também em face do horário escolhido, as pessoas deslocavam-se dos respetivos empregos 

para casa; 

9. Momentos antes das 20h00, o Autor ligou ao possível comprador, no sentido de saber o 

carro em que circulava, para melhor o identificar; ao que o interessado respondeu que se deslocava 

de transportes públicos e que, mal estivesse na dita avenida, contactaria o Autor para que se 

pudessem encontrar, o que veio a acontecer; 

10. Quando se encontraram, o Autor disponibilizou-se para efetuar demonstrações da 

viatura, a fim de o interessado poder constatar a inexistência de quaisquer defeitos ou falhas; 

11. Nesse contexto, o indivíduo, à medida que ia observando o carro, ia fazendo perguntas 

ao Autor próprias de um possível comprador; 

12. Ato contínuo, o Autor e o indivíduo entraram no veículo de forma a realizar o test drive, 

com a permissão daquele, para verificar a existência de algum ruído digno de registo e que, parado, 

não fosse detetável; 

13. Percorrida determinada distância (não concretamente apurada), mas ainda naquela 

avenida, por volta das 20h40, imobilizaram a viatura e saíram do seu interior; 

14. Nesse momento, após a realização do test drive, o indivíduo afirmou ter ouvido um 

“ruído estranho” proveniente da zona do motor, ou seja, debaixo do capô da viatura; 

15. De imediato, o indivíduo questionou o Autor se este podia acelerar, enquanto aquele se 

encontrava junto do capô da viatura, para que pudesse perceber a origem de tal “ruído estranho”; 

16. Depois de identificar (alegadamente) o ruído, o indivíduo pediu ao Autor que trocassem 

de posições para que ele próprio (Autor) confirmasse o barulho – o que não foi confirmado, 

porquanto, após o interessado ter acelerado, o Autor constatou a inexistência de qualquer ruído, 

pelo que fechou o capô da viatura em apreço e dirigiu-se para o seu interior; 
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17. Ato contínuo, o Autor sentiu o dito veículo a acelerar e, simultaneamente, a arrancar de 

forma repentina, sendo conduzido pelo referido indivíduo que se colocou em fuga ao volante do 

carro, com a chave inserida na ignição e a apropriação do mesmo; 

18. (…) Contra a vontade do Autor e agindo com a intenção de apropriação; 

19. Apesar de surpreendido com todo o ocorrido, o Autor foi obrigado a reagir, pedindo 

ajuda à sua esposa para se deslocar ao posto da Guarda Nacional Republicana, em Carregado, e dar 

conhecimento da situação verificada; 

20. Aí, o Autor apresentou queixa-crime contra o tal indivíduo (desconhecido), participação 

que originou o NUIPC n.º **/**.****** (cfr. documento de fls. 34 a 36); 

21. No dia 24 de abril de 2015 (sexta-feira), consequência do sinistro ocorrido, o Autor 

preencheu e assinou o formulário de Declaração de Sinistro disponibilizado pela seguradora Ré (cfr. 

documento de fls. 37 e 38); 

22. Em tal declaração, o tomador do seguro, ora Autor, relatou por escrito que “o segurado 

encontrou-se com um possível comprador e durante a teste das condições mecânicas do veículo 

deu-se repentinamente o furto do veículo na presença do segurado sem que este tenha conseguido 

evitar a ocorrência” (cfr. documento de fls. 37 e 38); 

23. Mais tarde, a Ré veio a ter conhecimento do procedimento adotado pelo Autor, 

porquanto foi emitida uma declaração da Guarda Nacional Republicana (Destacamento de Trânsito 

do Carregado), datada de 30 de junho de 2015, a qual menciona que o veículo em apreço consta 

como “furtado/roubado”, sem qualquer menção da sua recuperação (cfr. documento de fls. 45); 

24. No dia 1 de julho de 2015, a Ré remeteu uma carta ao Autor, na qual informou o seu 

declínio de responsabilidade, atendendo à inexistência de elementos de prova da ocorrência do 

sinistro conforme participado (cfr. documento de fls. 46); 

25. Do ponto 04, artigo 3.º, página 28, das condições especiais da aludida apólice, sob a 

epígrafe “Normas de Procedimento”, consta o teor seguinte: 

“1. Em caso de sinistro, o Tomador do Seguro e/ou o Segurado, devem participar 

imediatamente às autoridades competentes e promover todas as diligências ao seu alcance para a 

descoberta do veículo, seus acessórios ou extras e dos autores do crime. 

2. Em caso de sinistro coberto de desaparecimento do veículo seguro, a BB obriga-se ao 

pagamento da indemnização, decorridos que sejam 60 (sessenta) dias sobre a última das seguintes 

datas – data da participação por escrito do sinistro à BB ou data da participação às autoridades – se 

ao fim desse período o veículo não tiver sido encontrado, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 

a) Título de Registo de Propriedade e Livrete do veículo ou Certificado de Matrícula; 

b) Declaração de venda assinada; 

c) Documento que comprove que o veículo não apareceu; 
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d) Chaves do veículo. 

3. A indemnização corresponderá ao valor seguro do veículo, constante da apólice à data do 

sinistro” (cfr. documento de fls. 60 a 129); 

26. O Autor, para provar a ocorrência daquele sinistro, remeteu à Ré a declaração 

documentada a fls. 45, para os efeitos constantes do ponto 04, artigo 3.º, n.º 2, alínea c), página 

28, das condições especiais da apólice (cfr. documentos de fls. 45 e 60 a 129); 

27. No dia 9 de julho de 2015, a Ré remeteu uma carta ao Autor, na qual declinou, uma vez 

mais, a responsabilidade no sinistro, com fundamento no ponto 04, artigo 2.º, alínea e), página 27, 

das condições especiais da referida apólice, com o teor seguinte:  

“Para além das exclusões gerais previstas no artigo 41.º, esta cobertura não garante os 

danos (…) Resultantes de negligência grave do Tomador do Seguro, do Segurado, do Proprietário ou 

do Condutor do veículo seguro, que tenham manifestamente propiciado o furto, roubo ou furto de 

uso, ou quando estes actos tenham sido cometidos por familiares que coabitem com as ditas 

pessoas ou por dependentes ou assalariados destas” (cfr. documentos de fls. 47 e 60 a 129); 

28. Na denominada “Ficha de Produto BB Auto” consta a definição atribuída pela seguradora 

Ré ao crime de furto: “subtrair coisa móvel, sem permissão do dono para obter vantagem 

patrimonial”; ao crime de roubo: “apoderar-se de coisa móvel, sem permissão do dono e com 

violência ou intimidação sobre as pessoas, para obter vantagem patrimonial”; e também ao crime 

de furto de uso: “subtrair coisa móvel, sem permissão do dono, usá-la em benefício próprio e 

restituí-la” (cfr. documento de fls. 48 a 51); 

29. No intuito de resolver este litígio pela via extrajudicial, no dia 26 de agosto de 2015, o 

Autor intentou uma reclamação no Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de 

Seguros (CIMPAS), contra a ora Ré (cfr. documento de fls. 52 a 54); 

30. No dia 1 de setembro de 2015, o CIMPAS concluiu o processo, informando o Autor nos 

termos seguintes:  

“Após contacto com a BB Seguros Gerais, SA, obtivemos da mesma a recusa de resolução do 

sinistro por via deste Centro” (cfr. documento de fls. 55 e 56); 

31. Com a privação do veículo, o Autor teve de alterar a sua rotina diária para atingir os 

mesmos resultados, designadamente, para se deslocar para o seu emprego; 

32. Do ponto 04, artigo 2.º, alínea d), página 27, das condições especiais da apólice consta 

que a cobertura exclui os danos “que configurem situações de abuso de confiança” (cfr. documento 

de fls. 60 a 129); 

33. Desconhece-se nestes autos o nome do indivíduo, de sexo masculino, que levou o veículo 

do Autor, bem como o número de telemóvel utilizado nos contactos com este; 

34. O Autor não apresentou junto da Ré, nem lhe entregou, a segunda chave do veículo em 

apreço, por existir apenas uma chave. 
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Com relevância para a decisão da causa, não se provou qualquer outro facto (com exclusão 

da matéria conclusiva e/ou de direito), designadamente, a matéria seguinte: 

I. O Autor trocou mensagens de SMS (no telemóvel) com o indivíduo em causa (antes do 

encontro entre ambos);  

II. O Autor só não foi atropelado pelo veículo, pois conseguiu, com um movimento brusco e 

devido aos seus reflexos, saltar para o chão do lado esquerdo da indicada viatura (na ocasião 

descrita no ponto 17 supra). 

 

A audiência final decorreu com registo em gravação digital das declarações e dos 

depoimentos nela prestados. Tal circunstância, que deve, também nesta fase do processo, revestir-

se de utilidade, dispensa um relato detalhado e exaustivo do que aí se afirmou. 

Em todo o caso, procedemos à reaudição de toda a prova gravada em sede de audiência 

final, tendo em conta os interesses em jogo na presente lide e a necessária conjugação da prova em 

audiência com o espólio documental apresentado no processo. 

Assinale-se, de igual sorte, que o Tribunal apenas deve atender aos factos que, tendo sido 

oportunamente alegados pelas partes ou licitamente introduzidos durante a instrução, forem 

relevantes para a resolução do pleito, não lhe cabendo pronunciar-se sobre matéria factual que se 

mostre desnecessária – ou não essencial – a tal desiderato. 

Posto isto, o Tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e valoração da prova 

produzida, sendo que, em relação à matéria constante dos pontos 1 a 3, 20 e 21, tivemos em conta 

a aceitação expressa vertida no artigo 5.º da contestação (quanto aos artigos 2.º, 30.º e 31.º da 

petição inicial), em conjugação com os documentos de suporte juntos de fls. 28 a 33, 34 a 36, 37 e 

38, 60 a 129, 148 a 150, 151 a 153, 154 a 224, 232 e 233 (embora se assinale que o documento de 

fls. 154 a 224 configura repetição de fls. 60 a 129, na sua essencialidade). Trata-se de factualidade, 

desde logo, dada como assente aquando da prolação do despacho saneador, por ser consensual 

entre as partes (cfr. fls. 239), a qual se encontra suficientemente sedimentada naquela 

documentação de suporte, documentos que não mereceram impugnação no âmbito da presente 

lide.  

Em relação à matéria factual provada nos pontos 4 a 19, a convicção do Tribunal estruturou-

se, em primeira linha, nas declarações de parte produzidas pelo Autor, que foram secundadas pelos 

depoimentos testemunhais de CC (casada com o demandante e advertida para os termos do disposto 

no artigo 497.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) e de DD (colega de trabalho do Autor) – 

declarações e depoimentos que nos pareceram credíveis, não contraditórios entre si e 

suficientemente consistentes para uma demonstração cabal dos factos em causa, sem prejuízo da 

não demonstração dos pontos I e II, como se descreverá infra.  
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No que concerne à testemunha casada com o Autor, importa sinalizar que a mesma não se 

encontrava presente no local quando se produziram os factos em apreço, por estar em sua casa no 

âmbito de uma gravidez de risco e com um filho menor a cargo, segundo mencionou. Não deixou, 

porém, de contextualizar a matéria relacionada com a intenção de venda do veículo por parte do 

seu marido, aqui Autor, bem como com as diversas diligências por este realizadas com vista à 

concretização dessa mesma alienação, pelo preço mais recente de € 11 000,00, publicitada nos 

sítios da internet designados por “OLX” e “Custo Justo”. Referiu que sempre acompanhou o marido 

nas várias tentativas de venda do veículo, com exceção da situação vertente, mas que as propostas 

dos potenciais compradores ficavam aquém do preço pretendido (oscilavam na ordem dos € 8 500,00 

ou € 9 000,00). Afirmou que o Autor sempre foi muito cuidadoso em relação ao seu carro, zelando 

pelo mesmo e estimando-o, e que apenas existia uma chave para a mencionada viatura – desde que 

foi comprada, em segunda mão, que só existia uma chave disponível, circunstância que era 

transmitida a quem quer que tencionasse adquirir o veículo visado. 

Relativamente ao circunstancialismo concreto em que se produziu a dinâmica do sinistro em 

si, o depoimento revelou-se como indireto, sobretudo de “ouvir dizer” ao Autor, sendo geralmente 

coincidente com a versão dos factos trazida pelo demandante. A testemunha, no essencial, 

confirmou o contexto em que o dito indivíduo, desconhecido, “inventou” a existência de um ruído 

no motor do automóvel, a fim de o subtrair ao Autor. 

Segundo disse em audiência, depois do test drive o marido parou o veículo para mostrar ao 

“interessado” que o motor não tinha qualquer ruído, tendo sido aberto o capô para esse efeito. Na 

sequência da verificação por parte do Autor e quando este ainda se encontrava na avenida, fora do 

automóvel, e uma vez fechado o capô, aquele indivíduo, de nome desconhecido, acelerou o carro e 

pôs-se em fuga, sendo que, pouco tempo depois, o Autor telefonou à sua mulher surpreendido e 

nervoso com a situação insólita, a dar-lhe conta do sucedido nos momentos anteriores e também 

com vista à realização de diligências (participação) junto do posto mais próximo da Guarda Nacional 

Republicana. 

Em todo o caso, a testemunha não foi especialmente esclarecedora e precisa quanto aos 

momentos concretos em que o marido esteve ao volante da viatura, ou no lugar do lado direito, 

porquanto, como logo se observou, não presenciou in loco os acontecimentos. Tal como o não foi 

em relação à reação imediata do Autor, após a aceleração do veículo: “teve de pular para o 

passeio”, segundo referiu, mas sem ser convincente nessa constatação. 

Por seu lado, a testemunha DD, colega de trabalho do Autor (com a profissão de piloto), 

afirmou em audiência que chegou a pensar adquirir o veículo ao Autor, na altura pelo preço de € 12 

500,00, considerado um bom preço dado que “o carro era de confiança”. Experimentou a viatura 

sempre na presença do demandante, tendo conduzido a mesma, e concluiu que estava em bom 

estado de funcionamento e de conservação. Revelou conhecer o episódio do desaparecimento do 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 9 

veículo em causa, não por ter presenciado, mas por relato do próprio Autor (alegado ruído oriundo 

do motor e subsequente aceleração repentina, com o seu desaparecimento até hoje). A testemunha 

referiu, ainda, que o demandante tinha mais interessados compradores para a viatura, justificando 

a circunstância de o não ter adquirido por falta de capacidade financeira na aludida ocasião (seis 

meses depois compraria o carro, segundo sinalizou em audiência). 

De qualquer modo, como se viu, a testemunha não esteve presente aquando da ocorrência 

do sinistro em si, desconhecendo pormenores ou detalhes do que se passou em concreto, somente 

denotando um conhecimento dos factos por “ouvir dizer” ao seu colega. 

No atinente às declarações de parte prestadas, interessa atentar que “A apreciação que o 

juiz faça das declarações de parte importará sobretudo como elemento de clarificação do resultado 

das provas produzidas e, quando outros não haja, como prova subsidiária, maxime se ambas as 

partes tiverem sido efetivamente ouvidas” (cfr., nesse sentido, José Lebre de Freitas, A Ação 

Declarativa Comum / À Luz do Código de Processo Civil de 2013, 3.ª edição, pág. 278). 

Na peugada deste entendimento, interessa referir que o Tribunal deu credibilidade às 

afirmações do Autor em audiência, no sentido de corroborar parte da versão dos factos que o 

mesmo trouxe a esta demanda, descritos em sede de petição inicial. O declarante confirmou a 

aludida materialidade factual, designadamente, quanto ao contexto e ao circunstancialismo 

concreto em que se produziram, tanto os preliminares do encontro entre ambos, como o sinistro em 

si, tendo relatado o episódio em apreço com bastante verosimilhança e um conhecimento direto, 

presencial e vivenciado dos acontecimentos, naquela parte que se encontra detalhadamente vertida 

para os pontos 4 a 19 sob resposta. 

Nessa medida, o Autor foi revelador quanto aos contactos prévios existentes entre a sua 

pessoa e o indivíduo, de nome desconhecido, com quem esteve durante alguns momentos no sentido 

de lhe mostrar o estado de conservação e de funcionamento do veículo, sobre os contornos 

concretos em que decorreu o test drive do dito automóvel e sobre as questões que eram colocadas 

pelo pretenso interessado na compra da viatura (segundo o demandante, adequadas a um potencial 

interessado nessa mesma aquisição onerosa, não suscitando quaisquer dúvidas ou reservas a esse 

nível). 

Descreveu o Autor, com algum pormenor, os contornos em que o indivíduo terá “inventado” 

a existência de um “ruído estranho” oriundo do motor do veículo automóvel, levando a que este em 

primeiro lugar, e depois o próprio demandante, fossem verificar essa pretensa circunstância, com o 

capô do veículo aberto e o motor correspondente sempre ligado. Certo é que o indivíduo acabou por 

acelerar repentinamente a viatura, uma vez fechado o capô, surpreendendo por completo o Autor, 

que logo tentou telefonar para o telemóvel da pessoa em causa, nessa sequência, mas em vão. 

Desde então, nunca mais avistou o seu carro (um desenvolvimento do relato escrito inserto a fls. 37 

e 38). 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 10 

Em todo o caso, não logrou o Autor sustentar a matéria factual descrita nos pontos I e II 

(factos não provados), sendo parcamente convincente quanto à eventual iminência de 

atropelamento pelo veículo, aquando do arranque repentino. Nem isso manifestou na sua 

participação junto da ora Ré (do dia seguinte à ocorrência), documentada a fls. 37 e 38. 

Em relação à demonstração dos pontos 22 a 30 supra, procurando apenas sinalizar os 

aspetos mais importantes, a convicção do Tribunal entroncou na análise crítica e na ponderação 

conjugada dos elementos probatórios seguintes: 

- As declarações de parte proferidas pelo Autor; 

- A leitura e análise, numa perspetiva crítica e criteriosa, do espólio documental constante 

de fls. 37 e 38 (participação de sinistro de 24 de abril de 2015), 45 (declaração de 30 de junho de 

2015), 46 (missiva datada de 1 de julho de 2015), 60 a 129 (condições gerais e condições especiais 

do contrato de seguro, inclusive as do seguro facultativo acordado), 48 a 51 (a denominada “Ficha 

de Produto BB Auto”), 52 a 54 (formulário da reclamação apresentada junto do CIMPAS, em 26 de 

agosto de 2015) e 55 e 56 (carta de resposta deste Centro, com a data de 1 de setembro de 2015); 

todos os indicados documentos de acordo com a ordem estabelecida nos correspondentes pontos de 

facto a que se reportam.  

As declarações proferidas pelo Autor em sede de audiência final abrangeram os 

procedimentos posteriores ao invocado sinistro, adotados pelo mencionado demandante, quer no 

respeitante às diligências encetadas no posto da Guarda Nacional Republicana do ******, quer junto 

da seguradora Ré, quer, ainda, no que ao Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem 

de Seguros concerne, na sequência do declínio de responsabilidade civil manifestado pela aludida 

empresa seguradora. E foram elementos válidos que se concatenaram e conjugaram com os citados 

documentos, confluindo entre si na comprovação dos sucessivos pontos de facto acima elencados, 

de forma paulatina. Não houve incongruências entre a essencialidade das declarações do Autor e o 

sentido e alcance dos documentos apontados, no que resultou a sedimentação da matéria analisada. 

Relativamente à circunstância de, com a privação do veículo, o Autor ser obrigado a 

modificar a sua rotina diária para atingir os mesmos resultados, designadamente, para se deslocar 

para o seu emprego (cfr. ponto 31) – na esteira dos “danos não patrimoniais” alegados nos artigos 

68.º e 71.º da petição inicial – relevaram e bastaram, no fundamental, as declarações de parte do 

aqui demandante. Com um discurso verbal que, neste aspeto, nos surgiu como aceitável e verosímil, 

sincero e estruturado, o declarante veio relatar ao Tribunal a diferença sensível que lhe fez ficar 

privado do seu veículo, vendo-se forçado a alugar um carro algum tempo depois do verificado 

desaparecimento, a que se seguiu a necessidade de aquisição de um veículo “barato”, por falta de 

condições económicas para mais. Neste momento, avariado tal veículo adquirido, dispõe de uma 

viatura emprestada. 
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Em relação à matéria factual provada no ponto 32, a sua demonstração promanou do teor 

do documento de fls. 60 a 129 (= fls. 154 a 224), no atinente especificamente à sua página 27 (cfr. 

fls. 86 ou 180), onde consta expressamente que, para além das exclusões gerais previstas no artigo 

41.º, a cobertura sequencial ao desaparecimento total do veículo não abarca nem garante os danos 

que consubstanciem situações de abuso de confiança (cfr. ponto 04, artigo 2.º, alínea d), das 

condições especiais do seguro facultativo visado). Trata-se de elementos documentais que tanto o 

Autor como a Ré juntaram ao processo e que, por si só, se revelam como suficientemente 

demonstrativos dessa exclusão contratual. 

Quanto à matéria factual provada nos pontos 33 e 34, a sua demonstração adveio, no 

essencial, dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa, EE (profissional de seguros que 

trabalha para a Ré como gestor de sinistros) e FF (prestador de serviços para a Ré como perito 

averiguador, em regime de não exclusividade). Com efeito, as citadas testemunhas procederam à 

averiguação do sinistro subjacente aos autos, tendo em conta as suas funções laborais desenvolvidas 

junto da seguradora Ré. Apresentaram as diligências encetadas no sentido do apuramento do que, 

na realidade, aconteceu, na sequência da participação do Autor datada de 24 de abril de 2015. 

Ambas as indicadas testemunhas revelaram um conhecimento bastante aceitável do processo de 

sinistro participado, ajuizando quanto ao procedimento atuante do Autor aquando da verificação do 

sinistro em si e rotulando a referida atuação como gravemente negligente (propiciadora do 

desaparecimento do dito veículo), senão mesmo suscetível de integrar um crime de abuso de 

confiança por parte do indivíduo, desconhecido do Autor, cujo número de telemóvel também não 

esteve ao alcance da empresa seguradora, aqui Ré. 

Por um lado, a testemunha EE geriu, em parte, o evento que foi participado pelo Autor em 

24 de abril de 2015, mas, não obstante essa gestão parcial da dita ocorrência, mostrou conhecer 

todo o processo com alguma profundidade. Referiu que, no âmbito da empresa seguradora, 

consideraram que havia negligência grave por banda do tomador do seguro, aqui Autor, ao 

franquear a um indivíduo desconhecido a possibilidade de aceder à viatura automóvel em apreço, 

com a chave respetiva colocada na ignição. Na perspetiva da empresa de seguros, o Autor não 

deixou de dar o acesso de um bem seu a um estranho, porquanto, no momento em que foi levado o 

veículo de uma forma repentina, o seu proprietário, para todos os efeitos, não se encontrava no 

interior, não estando, por isso, nas devidas condições para proteger o objeto do contrato de seguro. 

No mais, esta testemunha arrolada pela defesa revelou estar perfeitamente ao corrente das 

condições contratuais estipuladas entre as partes, inclusive no que concerne à inexistência de 

franquia, à contratualização das tabelas de desvalorização constantes da apólice e à circunstância 

de o veículo haver desaparecido da esfera jurídica do Autor no último mês da sua anuidade (em 

abril de 2015). A testemunha não deixou de reconhecer, porém, que nunca contactou com o 

proprietário do veículo, no domínio das suas funções. 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 12 

Doutro passo, a testemunha FF revelou recordar-se da participação em causa e das suas 

linhas gerais, mencionando, ainda, que o veículo objeto do contrato esteve anunciado em dois sítios 

da internet para ser vendido a alguém que se interessasse. A testemunha denotou uma lembrança 

clara dos factos em presença que teve como base o relato participado pelo demandante: um 

indivíduo desconhecido que estaria interessado, supostamente, na aquisição onerosa da viatura 

objeto do contrato, que contactou o Autor por via telemóvel e que a experimentou na condução. 

Contudo, essa pessoa “(…) inventou um barulho ao nível do motor e apoderou-se do veículo, saindo 

do local”, depois de um percurso pelas imediações que o Autor não logrou explicitar com detalhe. 

Segundo a testemunha, o Autor não conseguiu identificar o indivíduo em apreço e não lhe deu (à 

dita testemunha) o número de telemóvel com que realizou os contactos prévios ao encontro de 23 

de abril. 

Também de acordo com o referido depoimento, o conhecimento que a testemunha angariou 

sobre os factos em presença foi transmitido pelo próprio tomador do seguro (apenas por este, na 

medida em que se desconhece testemunhas oculares da ocorrência), sendo que a conclusão a que 

chegaram nos serviços da Ré apontou para uma situação de abuso de confiança (uma causa 

excludente da cobertura), impassível de ressarcimento.      

Relativamente à não entrega de uma segunda chave do veículo, depois de haver sido 

solicitada pela Ré ao Autor (cfr. ponto 04, artigo 3.º, n.º 2, alínea d), das condições especiais do 

seguro facultativo, sendo que a palavra “Chaves” está redigida no plural), importa assinalar que 

esta última testemunha fez alusão à existência de uma única chave, indo ao encontro das 

afirmações produzidas, a esse nível, pela mulher do demandante. 

As duas testemunhas denotaram um conhecimento dos factos adveniente das suas funções, 

lidaram de perto com o processo de sinistro e mereceram, por isso, credibilidade. 

Quanto à facticidade indemonstrada (cfr. pontos I e II), damos por reproduzido o que se 

escreveu anteriormente (cfr. pontos 4 a 19), salientando que o documento de fls. 37 e 38 relatou 

uma versão diferente da subjacente à materialidade não provada no ponto II.  

 

III. Fundamentação de direito e subsunção jurídica       

 

III. Fundamentação de direito e subsunção jurídica  

Como se enquadrou, a questão essencial a resolver prende-se com o apuramento da 

ocorrência do alegado sinistro participado pelo Autor à Ré, no âmbito de contrato de seguro do 

ramo automóvel estipulado, com danos próprios contratualizados, com a consequente transferência 

da responsabilidade para a esfera jurídica desta (furto ou roubo do veículo); ou aferir se, ao invés, 

os factos descritos não reúnem nem preenchem aquela cobertura facultativa, sendo legítimo o 
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declínio de responsabilidade civil revelado pela seguradora (abuso de confiança, ou negligência 

grave propiciadora de um eventual furto) – identificação do objeto do litígio. 

Em termos práticos, urge determinar se assiste ao Autor, como proprietário, o direito de vir 

a ser ressarcido da importância pecuniária que reclama junto da seguradora Ré, com vista à cabal 

regularização do sinistro automóvel descrito nos presentes autos, comprovada que está a 

transferência da responsabilidade civil da viatura envolvida para a referida seguradora, por via de 

responsabilidade contratual (danos próprios). Vejamos. 

Há quem entenda que nos contratos de seguro facultativo, por danos próprios, inexiste uma 

obrigação de indemnizar em sentido rigoroso, isto é, de reparar um dano reconstituindo a situação 

que existiria se o mesmo não tivesse ocorrido, mas sim uma obrigação de entregar uma prestação 

em dinheiro, que visa proporcionar ao credor o valor que as respetivas espécies possuam como tais, 

até ao limite do capital seguro. 

Em todo o caso, o dever de indemnizar visará colocar o lesado sem dano, torná-lo indemne, 

pelo que a indemnização não tem aqui cariz especulativo, não constituindo um meio de 

proporcionar o enriquecimento do lesado e, muito menos, um modo fraudulento de aumentar o 

património. O princípio de que a indemnização não tem efeitos lucrativos resulta da regra geral do 

artigo 562.º do Código Civil, do disposto no artigo 435.º do Código Comercial (já revogado), relativo 

ao sobresseguro, da proibição, como princípio, da sobreposição de seguros (cfr. artigo 434.º do 

Código Comercial, também já revogado), da regra proporcional e até de normas regulamentares do 

Instituto de Seguros de Portugal. 

Ora, o contrato de seguro é a convenção por virtude da qual uma das partes (segurador) se 

obriga, mediante retribuição (prémio) paga pela outra parte (segurado), a assumir um risco ou 

conjunto de riscos e, caso a situação de risco (sinistro) se concretize, a satisfazer ao segurado, ou a 

terceiro, uma indemnização pelos prejuízos sofridos ou um determinado montante previamente 

estipulado.  

Dito de outro modo, o contrato de seguro é o contrato pelo qual a seguradora, mediante 

retribuição pelo tomador do seguro, se obriga, a favor do segurado ou de terceiro, à indemnização 

de prejuízos resultantes, ou à indemnização de valor pré-definido, no caso de se realizar um 

determinado evento infortunístico, futuro e incerto (cfr. José Vasques, Contrato de Seguro, 

Coimbra, 1999, pág. 94). 

Nos chamados seguros de danos, o montante indemnizatório que a seguradora tem de pagar 

depende da verificação do sinistro e da determinação dos danos sofridos; em tais casos, é devido o 

valor do prejuízo até ao montante máximo que, eventualmente, haja sido ajustado. Como refere o 

mesmo autor José Vasques (pág. 129 da citada obra), só se atende aos riscos legalmente 

seguráveis, pelo que não se podem assumir riscos contrários à ordem pública, relacionados com a 
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responsabilidade criminal ou disciplinar, rapto, posse ou transporte de estupefacientes, entre 

outros. 

A quantia a pagar pela seguradora pode ter por destinatário o próprio segurado, que será o 

tomador do seguro, ou um beneficiário do seguro.  

O terceiro, beneficiário do seguro, pode resultar diretamente da apólice ou depender de 

uma determinação indireta. Assim, se a prestação da seguradora deve ser feita a pessoa certa, 

identificada na apólice, estar-se-á perante um beneficiário diretamente determinado. De modo 

diferente, estando em causa uma indemnização paga a um eventual terceiro, frequentemente, um 

lesado pelo segurado, a determinação deste será indireta. O beneficiário da prestação devida pela 

seguradora pode também ser o credor hipotecário do bem segurado (cfr. artigo 692.º, n.º 1, do 

Código Civil) ou o credor com privilégio creditório sobre o bem segurado, etc. (cfr. Pedro Romano 

Martinez, Contrato de Seguro / Âmbito do Dever de Indemnizar, em I Congresso Nacional de Direito 

dos Seguros, coordenação de António Moreira e M. Costa Martins, Almedina, 2000, pág. 161). 

De igual sorte, haverá que mencionar os regimes do Decreto-Lei n.º 214/97, de 16 de 

agosto, e do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, visto que ambos se encontram em vigor no 

nosso ordenamento jurídico. Na verdade, este último diploma legal, que veio regular a atividade 

seguradora em geral, não revogou o regime especial estabelecido no Decreto-Lei n.º 214/97, de 16 

de agosto, que, por isso mesmo, ainda se mantém em vigor. E este decreto-lei estatuiu um regime 

especial para o seguro facultativo de danos próprios em viatura automóvel, assim derrogador da 

aplicabilidade do artigo 435.º do Código Comercial – norma revogada, mais tarde, pelo Decreto-Lei 

n.º 72/2008, de 16 de abril.    

É, ainda, pacífico que o Decreto-Lei n.º 214/97, de 16 de agosto, consagra um regime 

especial aplicável aos contratos de seguro automóvel com coberturas facultativas, destinando-se a 

assegurar uma proteção efetiva e a defesa dos consumidores subscritores de contratos de seguro 

automóvel com coberturas facultativas. 

Em tese, no seu preâmbulo pode ler-se, além do mais, o seguinte: 

“Uma das cláusulas contratuais gerais, comum à generalidade das seguradoras operando no 

território nacional, que maior reparo tem merecido é a que se refere às situações de sobresseguro, 

em que a aplicação menos clara de certas regras de carácter técnico, desacompanhadas da 

necessária informação e explicação, conduz a situações inesperadas e, por vezes, verdadeiramente 

injustas para os segurados no momento da liquidação das indemnizações em caso de sinistro 

automóvel. 

É o caso da manutenção do valor seguro, e correspondente reflexo no prémio devido, por 

falta de iniciativa do segurado no sentido da respetiva atualização, quando é certo que a 

indemnização a suportar pela seguradora em caso de sinistro tem em conta a desvalorização 

comercial entretanto sofrida pelo veículo. 
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Nesta conformidade, e de forma a garantir uma efetiva proteção e defesa dos consumidores 

subscritores de contratos de seguro automóvel facultativo, entendeu-se ser necessário regular a 

matéria de forma a assegurar uma maior transparência do clausulado das apólices de seguro em 

causa e instituir a regra da desvalorização automática do valor seguro, com a consequente redução 

proporcional da parte do prémio, correspondente à eventualidade de perda total, que seja 

calculada com base nesse valor. (…). 

As consequências previstas para o incumprimento deste regime legal não colidem com o 

princípio do indemnizatório, que mantém plena aplicabilidade nos casos de normalidade 

contratual”. 

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, estabelece o regime jurídico do 

contrato de seguro, ou seja, o seu regime geral, conforme deflui expressamente do respetivo 

preâmbulo. Nessa medida, no caso de dúvidas quanto à compatibilização das normas constantes de 

cada um daqueles diplomas legais, resolver-se-iam pelo critério da especialidade, que pretere o 

regime geral. 

Em todo o caso, consta do artigo 2.º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de abril, que “as normas estabelecidas no presente regime 

aplicam-se aos contratos de seguro com regimes especiais constantes de outros diplomas, desde que 

não sejam incompatíveis com esses regimes”. 

À luz do preceituado no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 214/97, de 16 de agosto, “o valor 

seguro dos veículos deverá ser automaticamente alterado de acordo com a tabela referida no 

artigo 4.º, sendo o respetivo prémio ajustado à desvalorização do valor seguro”. 

De harmonia com as normas conjugadas dos artigos 3.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 214/97, de 

16 de agosto, às partes contraentes não está vedada a estipulação, por acordo expresso em sede de 

cláusulas particulares, de qualquer valor segurável. As partes podem fixar expressamente qualquer 

valor segurável, segundo o que se extrai das mencionadas normas. Tal como emerge que, em caso 

de cobrança de prémio por montante que exceda o que resulta da atualização, as seguradoras 

incorrem na obrigação de indemnizar com base no valor seguro à data do prémio imediatamente 

anterior à ocorrência do sinistro, sem direito a qualquer acréscimo de prémio e sem prejuízo de 

outras sanções legais.  

O que equivale a admitir a obrigação de indemnizar com base no valor do capital seguro e 

independentemente do valor real, encontrando esta solução acolhimento na livre autonomia das 

partes que caracteriza o princípio estruturante da liberdade contratual. 

Conforme se sumariou em douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18 de abril de 

2013 (relatado por Pedro Martins e com texto disponível em www.dgsi.pt, transcrição parcial do 

sumário): “I. Ao tomador de seguro cabe a alegação e o ónus da prova da verificação do risco 

http://www.dgsi.pt/
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coberto. À seguradora cabe a alegação e o ónus da prova da verificação de uma cláusula de 

exclusão do risco (como facto impeditivo do direito daquele – art. 342/2 do CC). (…)”. 

Descendo à situação em análise. 

Resultou provado nos presentes autos que o Autor é o proprietário do veículo automóvel da 

marca BMW, modelo X3 Diesel, versão X3 2.0 D, do tipo Todo Terreno Alta Gama, com a matrícula 

**-**-**, atualmente sem ónus ou encargos. 

No dia 28 de abril de 2011, o Autor celebrou com a Ré um contrato de seguro do ramo 

automóvel referente à identificada viatura, com a apólice número *************, com início naquela 

data e que se manteve válido no período compreendido entre os dias 24 de abril de 2014 e 28 de 

abril de 2015. O contrato incluiu o seguro facultativo relativo a danos próprios, abrangendo a 

cobertura de furto, roubo ou furto de uso, sem franquia, com o capital seguro de € 11 298,71. 

No início do mês de abril de 2015, o Autor decidiu vender a viatura em causa, colocando-a à 

venda através dos sítios da internet mais conhecidos, designadamente, nos sítios denominados 

“OLX” e “Custo Justo”. 

Nessa sequência, o Autor foi contactado para o seu telemóvel por um indivíduo (homem), o 

qual mostrou interesse na aquisição da viatura e em vê-la presencialmente. Como o Autor não teve 

disponibilidade antes, agendaram ambos um encontro para o dia 23 de abril de 2015 (quinta-feira), 

aproximadamente pelas 20h00, após o termo do horário laboral do demandante. Por já ser uma hora 

tardia, o Autor decidiu escolher para o local do encontro a avenida Cabo da Boa Esperança, em 

Carregado, porquanto, não só se localizava a poucos metros da sua residência à data, como também 

tinha alguma iluminação, o que facilitaria a verificação de possíveis defeitos na viatura. Também 

em face do horário escolhido, as pessoas deslocavam-se dos respetivos empregos para casa. 

Momentos antes das 20h00, o Autor ligou ao possível comprador, no sentido de saber o carro 

em que circulava, para melhor o identificar; ao que o interessado respondeu que se deslocava de 

transportes públicos e que, mal estivesse na dita avenida, contactaria o Autor para que se pudessem 

encontrar, o que veio a acontecer. 

Quando se encontraram, o Autor disponibilizou-se para efetuar demonstrações da viatura, a 

fim de o interessado poder constatar a inexistência de quaisquer defeitos ou falhas. Nesse mesmo 

contexto, o indivíduo, à medida que ia observando o carro, ia fazendo perguntas ao Autor próprias 

de um possível comprador. Ato contínuo, o Autor e o indivíduo entraram no veículo de forma a 

realizar o test drive, com a permissão daquele, para verificar a existência de algum ruído digno de 

registo e que, parado, não fosse detetável. 

Percorrida uma determinada distância (não concretamente apurada), mas ainda naquela 

avenida, por volta das 20h40, imobilizaram a viatura e saíram do seu interior. Nesse momento, após 

a realização do test drive, o indivíduo afirmou ter ouvido um “ruído estranho” proveniente da zona 

do motor, ou seja, debaixo do capô da viatura. De imediato, o indivíduo questionou o Autor se este 
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podia acelerar, enquanto aquele se encontrava junto do capô da viatura, para que pudesse 

perceber a origem de tal “ruído estranho”. 

Depois de identificar (alegadamente) o ruído, o indivíduo pediu ao Autor que trocassem de 

posições para que ele próprio (Autor) confirmasse o barulho; o que não foi confirmado, porquanto, 

após o interessado ter acelerado, o Autor constatou a inexistência de qualquer ruído, pelo que 

fechou o capô da viatura em apreço e dirigiu-se para o seu interior. Ato contínuo, o Autor sentiu o 

dito veículo a acelerar e, simultaneamente, a arrancar de forma repentina, sendo conduzido pelo 

referido indivíduo que se colocou em fuga ao volante do carro, com a chave inserida na ignição e a 

apropriação do mesmo, contra a vontade do Autor e agindo com a intenção de apropriação. 

Apesar de surpreendido com todo o ocorrido, o Autor foi obrigado a reagir, pedindo ajuda à 

sua esposa para se deslocar ao posto da Guarda Nacional Republicana, em ******, e dar 

conhecimento da situação verificada. Aí, o Autor apresentou queixa-crime contra o tal indivíduo 

(desconhecido), participação que originou o NUIPC n.º **/**.*GTALQ. Em 24 de abril de 2015 (sexta-

feira), consequência do sinistro ocorrido, o Autor preencheu e assinou o formulário de Declaração 

de Sinistro disponibilizado pela seguradora Ré. Em tal declaração, o tomador do seguro, ora Autor, 

relatou por escrito que “o segurado encontrou-se com um possível comprador e durante a teste das 

condições mecânicas do veículo deu-se repentinamente o furto do veículo na presença do segurado 

sem que este tenha conseguido evitar a ocorrência” (cfr. documento de fls. 37 e 38). 

Mais tarde, a Ré veio a ter conhecimento do procedimento adotado pelo Autor, porquanto 

foi emitida uma declaração da Guarda Nacional Republicana (Destacamento de Trânsito do *****), 

datada de 30 de junho de 2015, a qual menciona que o veículo em apreço consta como 

“furtado/roubado”, sem qualquer menção da sua recuperação (cfr. documento de fls. 45). No dia 1 

de julho de 2015, a Ré remeteu uma carta ao Autor, na qual informou o seu declínio de 

responsabilidade, atendendo à inexistência de elementos de prova da ocorrência do sinistro 

conforme participado. 

De igual sorte, resultou demonstrado na ação que do ponto 04, artigo 3.º, página 28, das 

condições especiais da aludida apólice, sob a epígrafe “Normas de Procedimento”, consta o teor 

seguinte: 

“1. Em caso de sinistro, o Tomador do Seguro e/ou o Segurado, devem participar 

imediatamente às autoridades competentes e promover todas as diligências ao seu alcance para a 

descoberta do veículo, seus acessórios ou extras e dos autores do crime. 

2. Em caso de sinistro coberto de desaparecimento do veículo seguro, a BB obriga-se ao 

pagamento da indemnização, decorridos que sejam 60 (sessenta) dias sobre a última das seguintes 

datas – data da participação por escrito do sinistro à BB ou data da participação às autoridades – se 

ao fim desse período o veículo não tiver sido encontrado, mediante apresentação da seguinte 

documentação: 
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a) Título de Registo de Propriedade e Livrete do veículo ou Certificado de Matrícula; 

b) Declaração de venda assinada; 

c) Documento que comprove que o veículo não apareceu; 

d) Chaves do veículo. 

3. A indemnização corresponderá ao valor seguro do veículo, constante da apólice à data do 

sinistro” (cfr. documento de fls. 60 a 129). 

O Autor, para provar a ocorrência daquele sinistro, remeteu à Ré a declaração documentada 

a fls. 45, para os efeitos constantes do ponto 04, artigo 3.º, n.º 2, alínea c), página 28, das 

condições especiais da apólice. Porém, no dia 9 de julho de 2015, a Ré remeteu uma carta ao Autor, 

na qual declinou, uma vez mais, a responsabilidade no sinistro, com fundamento no ponto 04, artigo 

2.º, alínea e), página 27, das condições especiais da referida apólice, com o teor seguinte: 

“Para além das exclusões gerais previstas no artigo 41.º, esta cobertura não garante os 

danos (…) Resultantes de negligência grave do Tomador do Seguro, do Segurado, do Proprietário ou 

do Condutor do veículo seguro, que tenham manifestamente propiciado o furto, roubo ou furto de 

uso, ou quando estes actos tenham sido cometidos por familiares que coabitem com as ditas 

pessoas ou por dependentes ou assalariados destas” (cfr. documentos de fls. 47 e 60 a 129). 

Do ponto 04, artigo 2.º, alínea d), página 27, das condições especiais da apólice consta que 

a cobertura exclui os danos “que configurem situações de abuso de confiança”. 

Na denominada “Ficha de Produto BB Auto” consta a definição atribuída pela seguradora Ré 

ao crime de furto: “subtrair coisa móvel, sem permissão do dono para obter vantagem 

patrimonial”; ao crime de roubo: “apoderar-se de coisa móvel, sem permissão do dono e com 

violência ou intimidação sobre as pessoas, para obter vantagem patrimonial”; e também ao crime 

de furto de uso: “subtrair coisa móvel, sem permissão do dono, usá-la em benefício próprio e 

restituí-la” (cfr. documento de fls. 48 a 51). 

No intuito de resolver este litígio pela via extrajudicial, no dia 26 de agosto de 2015, o 

Autor intentou uma reclamação no Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de 

Seguros (CIMPAS), contra a Ré. No dia 1 de setembro de 2015, o CIMPAS concluiu o processo, 

informando o Autor nos termos seguintes: 

“Após contacto com a BB Seguros Gerais, SA, obtivemos da mesma a recusa de resolução do 

sinistro por via deste Centro” (cfr. documento de fls. 55 e 56). 

Por fim, provou-se nesta ação que, com a privação do identificado veículo, o Autor teve de 

alterar a sua rotina diária para atingir os mesmos resultados, designadamente, para se deslocar para 

o seu emprego. 

Desconhece-se nestes autos o nome do indivíduo, de sexo masculino, que levou o veículo do 

Autor, bem como o número de telemóvel utilizado nos contactos com este. 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 19 

O Autor não apresentou junto da Ré, nem lhe entregou, a segunda chave do veículo em 

apreço, por existir apenas uma chave. 

Com relevância para a decisão da causa, não se provou qualquer outro facto, 

designadamente, que o Autor tivesse trocado mensagens de SMS (no telemóvel) com o indivíduo em 

causa (antes do encontro entre ambos); e que o Autor só não foi atropelado pelo veículo, pois 

conseguiu, com um movimento brusco e devido aos seus reflexos, saltar para o chão do lado 

esquerdo da indicada viatura (cfr. pontos I e II, indemonstrados). 

Perante o quadro factual exposto, os elementos recolhidos apontam no sentido do 

afastamento, desde logo, da perpetração de um crime de roubo por parte do indivíduo 

desconhecido que abordou o Autor, ilícito legalmente previsto nos termos seguintes: 

“1. Quem, com ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair, ou 

constranger a que lhe seja entregue, coisa móvel alheia, por meio de violência contra uma pessoa, 

de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade física ou pondo-a na 

impossibilidade de resistir, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos” (cfr. artigo 210.º, n.º 1, do 

Código Penal). 

Com efeito, não obstante o crime de roubo ser um ilícito contra a propriedade, deve 

salientar-se que se trata de um crime complexo: o elemento pessoal tem no mesmo uma particular 

relevância, porque, através da sua prática, coloca-se em causa a liberdade, a integridade física ou 

até a própria vida da pessoa roubada. No mencionado tipo legal de crime assume importância 

capital a ofensa de bens jurídicos eminentemente pessoais. 

O roubo consome o crime de furto (cfr. artigo 203.º do Código Penal), dele se distinguindo 

pelo elemento pessoal. Ou seja, no crime de roubo, além de se ofender o bem jurídico da 

propriedade ou detenção de coisa móvel, tal qual acontece no crime de furto (“1. Quem, com 

ilegítima intenção de apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair (…)”), ofendem-se bens 

jurídicos pessoais. 

Assim sendo, na situação concreta em presença e em face do ponto II que resultou 

indemonstrado nos autos, é de destacar que não se provou a existência de “(…) violência contra 

uma pessoa, de ameaça com perigo iminente para a vida ou para a integridade física ou pondo-a na 

impossibilidade de resistir (…)”, requisito indispensável ao preenchimento do tipo legal de crime de 

roubo. Pelo que o Autor não comprovou a verificação de um evento integrativo de tal ilícito, 

conforme lhe incumbia (cfr. artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil). 

De igual sorte, importa afastar do caso em apreço o crime de furto de uso de veículo, 

previsto e punível pelo artigo 208.º do Código Penal, que pressupõe a subtração de coisa móvel 

alheia (automóvel ou outro veículo motorizado, aeronave, barco ou bicicleta) sem a permissão do 

dono (sem autorização de quem de direito), a sua utilização em benefício próprio e ulterior 

restituição. 
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No crime de furto há como que um atentado contra a propriedade perfeita e, no furto de 

uso, esse atentado como que atinge a propriedade imperfeita, na velha terminologia do Código Civil 

pregresso. No primeiro caso, a propensão do agente é de se apropriar em definitivo de uma coisa 

móvel e, no segundo, de se apropriar da coisa por algum tempo e beneficiar do seu uso. É esse 

elemento – o benefício do uso – que podemos considerar essencial para caracterizar o crime de 

furtum usus, sendo que o mesmo sempre poderá ser imputado ao agente, desde que este, pese 

embora não haja intervindo na apropriação fraudulenta, dela tenha conhecimento e se aproveite da 

utilização do veículo subtraído. 

Na situação dos autos, o veículo subtraído jamais foi recuperado para o Autor (e muito 

menos restituído) até ao momento presente, pelo que importa excluir, de antemão, a perpetração 

deste crime por banda do indivíduo que contactou com o ora demandante. 

Relativamente ao tipo legal de crime de abuso de confiança, previsto e punível pelo artigo 

205.º do Código Penal, rege o n.º 1 deste preceito nos termos seguintes: 

“1. Quem ilegitimamente se apropriar de coisa móvel que lhe tenha sido entregue por 

título não translativo da propriedade é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de 

multa”. 

No crime de abuso de confiança a coisa móvel não é subtraída a outrem pelo agente do 

crime, como sucede no crime de furto; ela (a coisa) já se encontra em seu poder, mas por título não 

translativo da propriedade, dando-lhe, porém, ele (o agente) um destino diferente daquele para 

que lhe foi confiada, ao dela se apropriar ilegitimamente. 

Comparado ao crime de burla (cfr. artigo 217.º do Código Penal), enquanto neste crime a 

coisa é entregue pelo lesado em virtude de erro ou engano que astuciosamente foram provocados 

pelo autor do crime, no abuso de confiança o dolo e a execução do crime só surgem posteriormente 

à entrega, quando o agente deste crime resolve dela se apropriar e procede à sua apropriação 

efetiva. 

Cotejado com o crime de roubo, realça-se que, além da falta de subtração como já se 

apontou a propósito do furto, também no abuso de confiança inexiste violência, ameaça ou 

qualquer forma de constrangimento, que integram a execução daquele crime (roubo). 

Quanto ao elemento entrega, devemos continuar a entender, à sombra da doutrina mais 

representativa, que para a verificação deste elemento típico não é necessário um prévio ato 

material de entrega do objeto, bastando que o agente se encontre investido num poder sobre o 

mesmo que lhe dê a possibilidade de o desencaminhar ou dissipar, podendo, pois, consistir numa 

entrega direta ou indireta. 

A consumação deste crime consiste na inversão do título da posse, ou seja, no passar o 

agente a dispor da coisa animo domini. Mas não é lícito tirar efeito de meras atitudes subjetivas, 

sem reflexos exteriores, isto é, da nuda cogitatio. Assim, na sequência do ensinamento da doutrina 
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autorizada e da jurisprudência corrente dos nossos tribunais superiores, o crime consuma-se quando 

o agente, que recebe a coisa móvel por título não translativo da propriedade para lhe dar um 

determinado destino, dela se apropria, passando a agir animo domini, devendo, porém, entender-se 

que a inversão do título carece de ser demonstrada por atos objetivos, reveladores de que o agente 

já está a dispor da coisa como se sua fosse. No entanto, isto não significa que a conduta haja de ser 

positiva, visto que uma mera omissão pode consubstanciar essa reveladora objetividade. A título 

ilustrativo, quem recebeu dinheiro para realizar um pagamento e não o efetua em tempo razoável 

pode ter cometido um crime de abuso de confiança (cfr., neste sentido, José António Barreiros, 

Crimes Contra o Património, pág. 111, Cavaleiro de Ferreira, aí citado). 

Conforme Jorge de Figueiredo Dias escreveu, doutamente, na obra doutrinária Comentário 

Conimbricense do Código Penal (cfr. tomo II, Coimbra Editora, 1999, pág. 102):  

“Verdadeiramente essencial à estrutura objectiva típica da conduta é que a entrega tenha 

sido feita por título não translativo da propriedade, pertencendo ainda aqui ao direito privado 

dizer quais os títulos que integram a tipicidade. Trata-se de uma forma extremamente feliz e 

exacta – apesar do seu carácter carregadamente (mas inevitavelmente) normativo – de traduzir o 

elemento nuclear da conduta típica”. 

No caso dos autos, não resultou da materialidade provada, não só que o veículo em causa 

tivesse sido entregue à pessoa que dele se apoderou (basta atentar que o Autor, apesar de tudo, 

manteve-se junto do veículo, sem nunca se desligar temporariamente do bem ou o confiar, em 

exclusivo, àquele indivíduo, sendo certo que chave da viatura já se encontrava inserida na ignição); 

como sobretudo que a alegada “entrega” houvesse sido realizada por título não translativo da 

propriedade – não existe qualquer título, em concreto, que tivesse legitimado o desconhecido a 

apoderar-se do bem, que jamais lhe foi confiado.    

É também de desconsiderar, consequentemente, a verificação do referido ilícito criminal e, 

nessa medida, a exclusão prevista no ponto 04, artigo 2.º, alínea d), página 27, das condições 

especiais da apólice, onde consta que a cobertura da referida apólice exclui os danos “que 

configurem situações de abuso de confiança” (cfr. documento de fls. 60 a 129). 

Perante o cenário acima exposto, caímos na previsão normativa incriminadora a que alude o 

n.º 1 do artigo 203.º do Código Penal, de acordo com a qual, “quem, com ilegítima intenção de 

apropriação para si ou para outra pessoa, subtrair coisa móvel alheia, é punido com pena de prisão 

até 3 anos ou com pena de multa” (crime de furto). 

No tipo legal de crime de furto estamos perante a necessidade de dolo específico (elemento 

subjetivo), que se preenche com a intenção de o agente, contra a vontade do proprietário ou do 

detentor da coisa furtada, se passar a comportar relativamente a ela animo sibi rem habendi, 

integrando-a na sua esfera patrimonial ou na de outrem. 
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Em relação ao elemento objetivo da subtração, esta não se esgota com a mera apreensão da 

coisa alheia e pode mesmo não haver apreensão para que ela se verifique. Essencial é que o agente 

a subtraia da posse alheia e a coloque à sua disposição ou à disposição de terceiro. Não é 

indispensável que a coisa seja mudada de um lugar para o outro, nem tão pouco que chegue a ser 

usada pelo agente ou por terceiro. Do mesmo modo, não é necessário o lucri faciendi (exigido pelo 

direito romano). Assim, o crime de furto consuma-se com a entrada da coisa furtada na esfera 

patrimonial do agente ou de terceiro; antes disso, poderá configurar-se uma tentativa, se houver 

atos de execução. 

Na situação em apreço, como se viu, ficou provado que, depois de identificar 

(alegadamente) o ruído, o indivíduo pediu ao Autor que trocassem de posições para que ele próprio 

(Autor) confirmasse o barulho – o que foi infirmado, porquanto, após o interessado ter acelerado, o 

Autor constatou a inexistência de qualquer ruído, pelo que fechou o capô da viatura em apreço e 

dirigiu-se para o seu interior. 

Ato contínuo, o Autor sentiu o dito veículo a acelerar e, simultaneamente, a arrancar de 

forma repentina, sendo conduzido pelo referido indivíduo que se colocou em fuga ao volante do 

carro, com a chave inserida na ignição e a apropriação do mesmo; o que fez contra a vontade do 

seu dono e agindo com a intenção de apropriação da viatura. 

Destarte, a conduta perpetrada pelo indivíduo consubstanciou o cometimento de um crime 

de furto, previsto e punível pelo artigo 203.º do Código Penal, porventura com a eventual 

qualificação do artigo 204.º, n.º 1, al. a), do mesmo código (“valor elevado”). 

Aqui chegados, não podemos deixar de acompanhar parte da posição da defesa, segundo a 

qual sempre terá existido uma negligência grave por banda do próprio Autor, porquanto adotou um 

comportamento que propiciou a concretização do acontecimento.  

Com efeito, o Autor (como proprietário do veículo) assumiu uma conduta que podemos 

qualificar como sendo de negligência grave, a qual manifestamente criou as condições objetivas à 

verificação do furto do veículo, visto que ninguém deve deixar um desconhecido na possibilidade de 

aceder ao volante de um carro com a sua chave inserida na ignição. Desse indivíduo não se sabe o 

nome e não se tem qualquer identificação, não apresentando o ora demandante quaisquer 

elementos identificativos, designadamente, a indicação do número de telemóvel utilizado nos 

contactos havidos. 

Ora, no domínio do ponto 04, artigo 1.º, página 27, das condições especiais que regulam o 

contrato de seguro titulado pela apólice com o número *************, vem expressamente previsto o 

âmbito seguinte:  

“Esta cobertura garante, em caso de furto, roubo ou furto de uso (tentado, frustrado ou 

consumado) do veículo seguro, a indemnização por desaparecimento total do veículo, das suas 
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peças, acessórios ou extras ou por danos sofridos pelos mesmos em consequência desses actos” (cfr. 

documento de fls. 60 a 129 ou 154 a 224).  

No âmago do ponto 04, artigo 2.º, alínea e), página 27, das condições especiais da referida 

apólice de seguro facultativo, pode ler-se o seguinte: 

“Para além das exclusões gerais previstas no artigo 41.º, esta cobertura não garante os 

danos (…) Resultantes de negligência grave do Tomador do Seguro, do Segurado, do Proprietário ou 

do Condutor do veículo seguro, que tenham manifestamente propiciado o furto, roubo ou furto de 

uso, ou quando estes actos tenham sido cometidos por familiares que coabitem com as ditas 

pessoas ou por dependentes ou assalariados destas” (cfr. documento de fls. 60 a 129). 

Daí que, salvo o devido respeito, não possamos aceitar a versão do aqui Autor, exposta na 

sua declaração escrita de 24 de abril de 2015, participada à seguradora Ré, de que não “(…) tenha 

conseguido evitar a ocorrência” (cfr. documento de fls. 37 e 38). 

É que o Autor propiciou a verificação do crime de furto, ao não tomar as cautelas 

necessárias adequadas a obstar que um estranho se apoderasse do seu veículo automóvel, com a 

correspondente chave inserida na ignição, assumindo um comportamento/atuação, nesse sentido, 

gravemente negligente e proporcionador da comissão do ilícito criminal. Impunha-se-lhe uma 

conduta diferente, uma cautela acrescida para não dar azo ao ilícito. 

Aceita-se que o comportamento doloso do desconhecido foi independente em relação à 

atuação do Autor, mas existiu entre ambas as circunstâncias uma relação de adequação, 

representando aquele o termo do processo causal, razão pela qual a conduta do Autor deve 

considerar-se como causa mediata ou proporcionadora do sinistro em si.  

Foi o estado de fragilidade, em termos de segurança, causado pelo primeiro facto, que 

favoreceu a eficácia causal do segundo facto para o furto; e, neste contexto, deve afirmar-se que o 

primeiro facto gerou as condições convidativas à produção do sinistro (crime de furto), fazendo 

lembrar o conhecido provérbio popular “a ocasião faz o ladrão”.   

Por último, no que à privação de uso do veículo concerne, é nosso entendimento que, no 

caso em apreço, a mesma jamais poderia ser atendida, porquanto, tratando-se de um seguro de 

coisa, mais concretamente na cobertura facultativa de furto, roubo ou furto de uso, a obrigação do 

devedor seria uma obrigação pecuniária, sujeita, quanto à mora, ao regime especial prescrito no 

artigo 806.º do Código Civil – de onde não é possível exigir-se qualquer indemnização suplementar, 

pois inexiste aqui responsabilidade civil por facto ilícito ou pelo risco (responsabilidade civil 

aquiliana), ao invés do alegado no petitório. 

O dano da privação de uso é um prejuízo de natureza patrimonial, sem mais. 

No âmbito da responsabilidade civil contratual, em regra, o dano da privação do uso 

somente é indemnizável se o segurado tiver acordado essa garantia facultativa, sujeito aos limites 

diários e ao período de tempo estipulados. Diferentemente, no domínio da responsabilidade civil 
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aquiliana ou extracontratual, o dano da privação de uso seria indemnizável, ao abrigo do disposto 

no artigo 564.º, n.º 1, do Código Civil. Nestes casos, os terceiros lesados, que não são partes 

outorgantes no contrato de seguro, têm direito, não só à indemnização pelo prejuízo causado, como 

aos benefícios que deixaram de obter em virtude da lesão sofrida (cfr., no mesmo sentido, Ac. Rel. 

Guimarães de 10.10.2013, relatado por Helena Melo e com texto disponível em www.dgsi.pt). 

É verdade que este entendimento não é pacífico na jurisprudência. Há quem defenda que 

deve ser atribuída uma indemnização pela privação de uso do veículo sinistrado mesmo nos casos 

em que não foi contratada a cobertura facultativa de privação desse uso, considerando tal 

indemnização devida por violação de um dever acessório de conduta quando a seguradora demorou 

mais do que o razoável para o apuramento da indemnização devida e para o seu pagamento (para 

tal sentido, de resto, se inclinou o voto de vencido exarado no citado Ac. Rel. Guimarães de 

10.10.2013). 

Todavia, como se sublinhou no mesmo douto Aresto, a referida interpretação “(…) atribui 

uma indemnização para além do valor contratado e confere, em nosso entender, um tratamento 

igual a duas situações desiguais: a dos segurados que convencionaram a cobertura adicional da 

privação do uso e os que não a contrataram, sendo que os primeiros até estão adstritos a limites 

contratuais diários”. 

De modo que também não vemos razões bastantes para, no caso em apreço, seguir 

entendimento diferente, reforçando-se que não consta dos presentes autos que o Autor tivesse 

contratualizado a cobertura especial de paralisação do veículo devido a acidente participado à Ré e 

garantido pela cobertura furto, roubo ou furto de uso (páginas 31 e 32). 

Porque assim é, estaríamos perante uma obrigação pecuniária em que a mora deveria ser 

ressarcida mediante o pagamento de juros à taxa legal a contar do dia da constituição em mora, 

salvo se antes da mora fosse devido um juro mais elevado ou as partes houvessem estipulado um 

juro moratório diferente do legal, e não mediante uma prestação diversa (cfr., em idêntico sentido, 

Ac. Rel. Porto de 23.06.2015, relatado por João Diogo Rodrigues e com texto disponível em 

www.dgsi.pt). 

Se bem entendemos, na petição inicial incorreu-se em alguma confusão quanto à natureza 

do dano da privação de uso, qualificando o mesmo como dano não patrimonial (cfr., por exemplo, 

artigos 68.º a 72.º da petição inicial e alínea b) dos pedidos deduzidos). 

A lei substantiva não fornece uma definição do que deve entender-se por danos não 

patrimoniais, mas tem-se entendido que danos não patrimoniais “são os que afectam bens não 

patrimoniais (bens da personalidade), insusceptíveis de avaliação pecuniária ou medida monetária, 

porque atingem bens, como a vida, a saúde, a integridade física, a perfeição física, a liberdade, a 

honra, o bom nome, a reputação, a beleza, de que resultam o inerente sofrimento físico e 

psíquico, o desgosto pela perda, a angústia por ter de viver com uma deformidade ou deficiência, 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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os vexames, a perda de prestígio ou reputação, tudo constituindo prejuízos que não se integram no 

património do lesado, apenas podendo ser compensados com a obrigação pecuniária imposta ao 

agente (…)” (cfr. Ac. Rel. Porto de 25.01.2011, relatado por Vieira e Cunha e com texto disponível 

em www.dgsi.pt). 

Dano não patrimonial é todo aquele que afeta a personalidade moral, nos seus valores 

específicos. 

O dano não patrimonial assume vários modos de expressão: o chamado quantum doloris, que 

se reporta às dores físicas e morais sofridas no período de doença e de incapacidade temporária, 

com tratamentos, intervenções cirúrgicas, internamentos, no qual ter-se-á de considerar a extensão 

e gravidade das lesões e da complexidade do seu tratamento clínico; o dano estético, que simboliza 

o prejuízo anátomo-funcional e que se refere às deformidades e aleijões que perduraram para além 

do processo de tratamento e recuperação da vítima; o prejuízo de distração ou passatempo, 

caracterizado pela privação das satisfações e prazeres da vida, como a renúncia a atividades 

extraprofissionais, desportivas ou artísticas; o prejuízo de afirmação social, dano indiferenciado 

respeitante à inserção social do lesado, nas suas mais variadas vertentes (familiar, profissional, 

sexual, afetiva, recreativa, cultural, cívica), integrando este prejuízo a quebra na “alegria de 

viver”; o prejuízo da saúde geral e da longevidade, em que avultam o dano da dor e o défice de 

bem estar e que valoriza as lesões muito graves, com funestas incidências na duração normal da 

vida; os danos irreversíveis na saúde e bem estar da vítima e o corte na expetativa de vida; o 

prejuízo juvenil, que atinge os sinistrados muito jovens que ficam privados das alegrias próprias da 

sua idade; o prejuízo sexual, consistente nas mutilações, impotência, resultantes de traumatismo 

nos órgãos sexuais; o prejuízo da autossuficiência, caracterizado pela necessidade de assistência de 

terceira pessoa para os atos correntes da vida diária. 

Ora, o dano da privação de uso não contende com a personalidade moral, pelo que o 

consideramos como um dano autónomo de natureza estritamente patrimonial e que consiste na 

perda das utilidades que o uso do veículo automóvel proporcionava ao seu proprietário. E sendo 

apenas indemnizáveis em sede de danos não patrimoniais os danos que, pela sua gravidade, 

mereçam a tutela do direito (cfr. artigo 496.º, n.º 1, do Código Civil), não revestem esta gravidade 

os transtornos, condicionalismos e inconvenientes sofridos pelo Autor, inerentes à alteração da sua 

rotina diária para atingir os mesmos resultados, designadamente, para se deslocar para o seu 

emprego, em face da privação do veículo visado. 

Tudo visto e ponderado, a presente ação deve improceder na sua totalidade, visto que tem 

sido unanimemente entendido na nossa jurisprudência que, nas situações em que existe um 

contrato de seguro válido e em vigor em que o respetivo tomador ou segurado invoca a verificação 

de um evento/furto suscetível de enquadrar um risco seguro ao abrigo da cobertura facultativa, ao 

mesmo incumbe o ónus da prova da verificação deste risco coberto, enquanto facto constitutivo do 

http://www.dgsi.pt/
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seu direito à indemnização (cfr. artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil); ao passo que à seguradora cabe 

a alegação e o ónus da prova da verificação de uma cláusula de exclusão do risco, enquanto facto 

impeditivo do direito daquele (cfr. artigo 342.º, n.º 2, do Código Civil).   

Na situação vertente, não tendo sido produzida prova inequívoca e bastante de que o 

sinistro declarado ocorreu da forma participada – já que, segundo o que acima se descreveu, estava 

ao alcance do Autor evitar a ocorrência, para tanto bastando que não tivesse manifestamente 

proporcionado ou criado as condições propícias ao furto do seu veículo automóvel – e tendo em 

consideração o preenchimento da cláusula excludente contemplada no artigo 2.º, al. e), página 27, 

da cobertura de seguro facultativo contratada, a presente demanda encontra-se votada ao 

insucesso. 

Relativamente à responsabilidade tributária, as custas judiciais ficam a cargo exclusivo do 

Autor, por ser parte vencida na lide, em face da regra geral da causalidade (cfr. artigos 527.º, n.ºs 1 

e 2, e 607.º, n.º 6, ambos do Código de Processo Civil). 

 

IV. Decisão 

Atento o circunstancialismo factual assente e a fundamentação jurídica invocada, o Tribunal 

julga improcedente a presente ação – em face da prevalência de uma cláusula de exclusão da 

cobertura facultativa contratada (cfr. artigo 2.º, al. e), página 27, da apólice de seguro facultativo) 

– e, em consequência, absolve a Ré dos pedidos deduzidos pelo Autor. 

 

Custas a cargo do Autor, na sua totalidade. 

Registe e notifique. 

 

Lisboa, 02.01.2017 (processado por meios informáticos e revisto pelo signatário), 

O Juiz de Direito, 

Tomás Núncio 

 


