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I. Introdução

O número das viagens de automóvel ao estrangeiro está a aumentar no quadro da livre 
circulação de pessoas na Europa. Este cenário reforça a necessidade de uma legislação clara, 
rigorosa e funcional do seguro automóvel na UE. A protecção das vítimas de acidentes 
sempre foi uma prioridade que pressupõe a resolução de vários problemas.

O relatório da Comissão de Junho de 2007 (COM(2007)0207) sobre questões relacionadas 
com o seguro automóvel aborda uma disposição específica da Quarta Directiva relativa ao 
Seguro Automóvel. Tal disposição é a que rege o procedimento relativo à proposta de 
indemnização fundamentada.

Com base na Quarta Directiva, as vítimas de acidentes de automóveis no estrangeiro (ou 
além-fronteiras) têm o direito de pedir uma indemnização ao representante para sinistros da 
seguradora designado no país de residência da vítima. Estão previstas sanções no caso de a 
vítima não receber uma resposta da seguradora no prazo de três meses. Propõe-se deixar à 
discrição dos Estados-Membros a imposição das sanções, bem como a escolha das sanções 
apropriadas.

A segunda parte do relatório da Comissão aborda a questão das custas judiciais suportadas 
pela vítima e analisa a questão de se saber se elas devem ou não ser cobertas pela seguradora 
da parte responsável.

II. Questões em debate

O Relatório da Comissão examina várias questões importantes:

As sanções nacionais e a eficácia da sua implementação nos mecanismos de mercado estão 
ainda a ser analisadas pela Comissão. São impostas sanções no caso de incumprimento do 
prazo de três meses previsto para apresentar uma resposta fundamentada (o “procedimento de 
proposta/resposta fundamentada”). A Comissão enviou questionários aos Estados-Membros, 
estando neste momento os peritos da Comissão a elaborar uma síntese dos resultados e a 
procederem a uma actualização de um quadro com todas as sanções.

1. a aplicação da Quarta Directiva relativa ao seguro automóvel, respeitante 
às sanções nacionais e à eficácia que devem ter;

2. a eficácia do sistema dos representantes para sinistros;
3. a disponibilidade do seguro voluntário de protecção jurídica que qualquer 

vítima potencial de um acidente de viação pode também subscrever.
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O relator considera que, neste caso, deverá ser defendido o princípio da subsidiariedade e que 
não se coloca a necessidade de harmonização das sanções nacionais. Surgiram diferentes 
sistemas nos Estados-Membros e as entidades reguladoras nacionais estão mais bem 
posicionadas, no que diz respeito aos respectivos mercados nacionais, para garantir o nível 
máximo de protecção do consumidor. As consultas junto das autoridades nacionais, incluindo 
nos novos Estados-Membros, confirmaram que as actuais sanções são adequadas e a sua 
implementação é eficaz em toda a UE. A Comissão Europeia deverá acompanhar a situação, 
coordenar e prestar ajuda, sempre que as autoridades nacionais o requeiram.

O sistema dos representantes para sinistros é conhecido na maioria dos Estados-Membros 
da UE. Na maioria dos casos, a companhia de seguros informa os seus clientes, por exemplo, 
por telefone ou por carta, sobre os respectivos representantes nos vários países. Além do mais, 
há centros de informação em alguns Estados-Membros que prestam a informação necessária 
às vítimas de acidentes. Em alternativa, a informação está disponível na Internet, ou poderá 
ser obtida num telefonema para as companhias seguradoras.

O relator considera que a confiança do consumidor sairia reforçada, se, no quadro da 
informação contratual, as seguradoras fossem obrigadas a fornecer uma lista dos seus 
representantes para sinistros em todos os Estados-Membros. Para além disso, no âmbito da 
informação pré-contratual, os consumidores deveriam receber informação detalhada sobre o 
funcionamento do sistema de representantes para sinistros, bem como a sua utilidade e os 
benefícios para o segurado. A Comissão deverá continuar a acompanhar de perto o 
funcionamento do sistema, especialmente, em razão do rápido aumento do número de 
europeus que viajam para outros Estados-Membros da UE, na sequência do alargamento e do 
Espaço Schengen.

O seguro de protecção jurídica está disponível na maioria dos Estados-Membros (à 
excepção de Malta e Chipre). Os números mostram que cerca de 90% de todos os casos são 
regularizados de comum acordo e as despesas de justiça são reembolsadas em muitos Estados-
-Membros. Além do mais, durante anos, as seguradoras do ramo da protecção jurídica deram 
cobertura a todos os tipos de casos transfronteiriços e criaram os seus próprios departamentos 
para regularizar os sinistros ocorridos no estrangeiro e facilitar uma rápida resolução dos 
problemas. Verifica-se a existência de mercados emergentes nos novos Estados-Membros, os 
quais registam um forte crescimento. Contudo, em vários deles, o seguro de protecção jurídica 
é um produto relativamente novo que precisa de ser promovido. A visibilidade deste seguro 
continua a ser diminuta nos novos Estados-Membros. Para reforçar a protecção do 
consumidor, é preciso, em primeiro lugar, aumentar a visibilidade do produto. 

Principal questão:
 introduzir um seguro obrigatório de 

protecção jurídica, ou
 manter o seguro voluntário de protecção 

jurídica como uma solução fiável e eficaz
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A primeira opção apresenta algumas vantagens, em particular, para os consumidores nos 
novos Estados-Membros. A sua confiança seria, por certo, reforçada, designadamente, quando 
recorrem aos tribunais, dado que muitos desses consumidores manifestam desconfiança em 
relação ao preço elevado das custas judiciais, as quais passariam a ser cobertas por um seguro 
obrigatório. Esta eventualidade criaria, no entanto, uma sobrecarga adicional e mais complexa 
para os tribunais, o que equivaleria a um aumento dos prazos na resolução de litígios, à 
possibilidade de ocorrer uma percentagem mais elevada de pedidos de indemnização sem 
fundamento e à fixação de prémios mais elevados, especialmente nos países em que as 
seguradoras propõem agora um seguro mais barato, que não inclui qualquer seguro de 
protecção jurídica. Acima de tudo, representaria um desincentivo à regularização do sinistro 
por comum acordo. No conjunto, os efeitos negativos de introduzir um sistema em que o 
seguro de protecção jurídica fosse obrigatório excederiam os potenciais benefícios. 

Obrigar a seguradora da parte responsável pelo acidente a cobrir os custos de contencioso da 
vítima sob a forma uma apólice de seguro específica para o efeito criaria, de imediato, um 
insanável conflito de interesses. Isto, porque o seguro de responsabilidade civil automóvel 
(RCA) e o seguro de protecção jurídica têm objectivos diferentes e servem também interesses 
diferentes. Enquanto o seguro de responsabilidade cobre paga uma indemnização a terceiros 
pelos danos causados pela pessoa responsável, o seguro de protecção jurídica centra-se na 
vítima. Por conseguinte, enquanto é do interesse da seguradora do ramo da responsabilidade 
civil automóvel pagar uma indemnização baixa por danos ocorridos, o interesse da vítima é 
obter a indemnização o mais elevada possível. Consequentemente, a fim de eliminar conflitos 
de interesses entre a vítima, a parte responsável, o seguro RCA e o seguro de protecção 
jurídica, estes dois tipos de seguros devem manter-se separados.

O relator considera que são necessárias novas medidas para aumentar a visibilidade do seguro 
de protecção jurídica, em especial, nos novos Estados-Membros. Os consumidores devem ser 
informados acerca das vantagens de lhes ser proposta, e de adquirirem, esta cobertura 
seguradora. É fundamental o papel desempenhado pelas entidades reguladoras nacionais na 
implementação das melhores práticas existentes em outros Estados-Membros. As campanhas 
de publicidade das autoridades nacionais, o sector das seguradoras privadas e as organizações 
de consumidores são importantes para o desenvolvimento harmonioso dos mercados 
nacionais. A informação pré-contratual deve incluir dados sobre a opção que permite obter a 
cobertura das despesas de justiça, dispondo os consumidores que não quiserem subscrever 
este seguro da opção de indicar que estão a par dessa possibilidade, mas que a declinam. Os 
agentes e corretores de seguros deveriam ser obrigados a informar o cliente acerca dos 
eventuais riscos e da necessidade de celebrarem um seguro de protecção jurídica. Para além 
disso, os Estados-Membros que ainda não estabeleceram sistemas de regularização de
sinistros por comum acordo devem ser encorajados a transpor os modelos das melhores 
práticas existentes em outros Estados-Membros.
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