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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre questões relacionadas com o seguro automóvel
(2007/2258(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o relatório final da Comissão intitulado “Questões relacionadas com o 
seguro automóvel” (COM(2007)0207) (a seguir designado “relatório da Comissão”),

– Tendo em conta a Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Maio de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes 
ao seguro de responsabilidade civil relativo à circulação de veículos automóveis e que 
altera as Directivas 73/239/CEE e 88/357/CEE do Conselho (quarta directiva relativa ao 
seguro automóvel)1,

– Tendo em conta o artigo 45.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos
Consumidores e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que a liberdade de circulação das pessoas na Europa, em especial no 
contexto das duas rondas de alargamento mais recentes e do correspondente alargamento 
do grupo de Schengen, originou um rápido aumento do número de pessoas e de veículos 
que atravessam as fronteiras dos Estados-Membros em viagens de natureza profissional
ou particular,

B. Considerando que a prioridade de proteger as vítimas de acidentes exige uma legislação 
clara, precisa e eficaz em matéria de seguro automóvel a nível da UE, 

C. Considerando que a quarta directiva relativa ao seguro automóvel exige que a Comissão 
apresente um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação das 
sanções nacionais relacionadas com o procedimento de proposta/resposta fundamentada e 
a respectiva eficácia, bem como sobre a equivalência das disposições nacionais relativas 
às sanções, devendo apresentar as propostas eventualmente necessárias, 

D. Considerando que o relatório da Comissão examina as disposições nacionais respeitantes 
às sanções, a eficácia do sistema dos representantes para sinistros e a disponibilidade do
seguro voluntário de protecção jurídica, que qualquer vítima potencial de um acidente de 
viação pode subscrever complementarmente,

E. Considerando que o n.º 6 do artigo 4.º da quarta directiva relativa ao seguro automóvel 
regula o procedimento de proposta fundamentada, mediante o qual as vítimas de 
acidentes de viação no estrangeiro têm o direito de apresentar o pedido de indemnização 
ao representante para sinistros da empresa seguradora designado no país de residência da 

                                               
1 JO L 181, de 20.7.2000, p. 65.



PE404.499v01-00

Tradução externa 4/10 PR\714466PT.doc

PT

vítima, 

F. Considerando que a vítima deve receber uma resposta fundamentada da empresa 
seguradora no prazo de três meses, caso contrário serão impostas sanções,

G. Considerando que ainda é necessário esclarecer o funcionamento desta disposição,

H. Considerando que a Comissão deve ter plenamente em conta o alargamento ao aplicar as 
políticas da UE, em especial o custo relativamente elevado do seguro automóvel nos 
novos Estados-Membros, 

I. Considerando que têm sido aplicadas sanções diferentes em relação com o procedimento 
de proposta/resposta fundamentada nos Estados-Membros, 

J. Considerando que as consultas às autoridades nacionais, designadamente nos novos 
Estados-Membros, confirmaram que as actuais disposições relativas às sanções são 
adequadas e a sua aplicação eficaz em toda a UE,

K. Considerando que o sistema dos representantes para sinistros é relativamente bem 
conhecido na maioria dos Estados-Membros,

L. Considerando que o seguro de protecção jurídica, destinado a cobrir as despesas de 
justiça suportadas pelas vítimas de acidentes de viação, existe na maioria dos Estados-
Membros; considerando que mais de 90% dos casos são resolvidos de comum acordo e 
que as despesas de justiça são reembolsadas em muitos Estados-Membros; considerando
ainda que há já vários anos que as seguradoras do ramo da protecção jurídica garantem a 
cobertura de todos os tipos de casos ocorridos no estrangeiro e, consequentemente, 
criaram departamentos próprios para tratar os pedidos de indemnização provenientes do 
estrangeiro e facilitar uma regularização rápida dos sinistros,

M. Considerando que continua em aberto a questão de saber se as despesas de justiça 
razoáveis devem ser cobertas pelo seguro de responsabilidade civil automóvel em todos 
os Estados-Membros,

N. Considerando que os mercados de seguros dos novos Estados-Membros estão a 
desenvolver-se paulatinamente, apesar de em alguns deles o seguro de protecção jurídica 
ser um produto relativamente novo que é necessário promover, pois o conhecimento do 
público sobre este seguro é reduzido,

O. Considerando que a cobertura obrigatória das despesas de justiça deverá aumentar a 
confiança dos consumidores no seguro de responsabilidade civil automóvel, sobretudo
nos casos em que se procura uma reparação judicial, uma vez que os consumidores, em 
muitos Estados-Membros, receiam as elevadas custas judiciais, as quais seriam cobertas 
pelo seguro obrigatório, 

P. Considerando que o seguro obrigatório de protecção jurídica criaria um volume de 
trabalho suplementar e mais complexo para o sistema judicial, podendo gerar atrasos na 
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resolução dos litígios e uma maior percentagem de pedidos de indemnização 
injustificados, 

Q. Considerando que o seguro de responsabilidade civil automóvel e o seguro de protecção 
jurídica têm objectivos distintos e desempenham funções diferentes, nomeadamente,
enquanto o seguro de responsabilidade civil automóvel permite que o consumidor suporte
os custos de um eventual pedido de indemnização contra si apresentado na sequência de 
um acidente de viação, o seguro de protecção jurídica cobre as despesas de justiça da 
apresentação de um pedido de indemnização contra terceiros na sequência de um acidente 
de viação,

R. Considerando que as campanhas públicas realizadas pelas autoridades nacionais, o sector 
dos seguros e as organizações de consumidores são importantes para o desenvolvimento 
adequado dos mercados nacionais,

1. Congratula-se com o relatório da Comissão e realça a importância de incluir todas as 
partes interessadas, em especial os consumidores, no processo de consulta sobre o 
desenvolvimento da política da UE neste domínio;

2. Apela, por isso, ao envolvimento sistemático das organizações de consumidores que 
representam as vítimas, especialmente no processo de avaliação da eficácia do sistema 
em vigor nos Estados-Membros; 

3. Congratula-se com esta avaliação ex-post das medidas legislativas, destinada a garantir 
que as regras estão a produzir o resultado visado e a detectar eventuais erros de aplicação 
imprevistos;

4. Realça a importância de aumentar a confiança dos consumidores nas apólices de seguro 
automóvel no que respeita às viagens rodoviárias no estrangeiro, em território da UE, 
sobretudo para os condutores dos antigos Estados-Membros que viajam para destinos 
situados nos novos Estados-Membros e vice-versa;

5. Considera que a promoção das actuais soluções jurídicas e de mercado que protegem os 
consumidores reforçam a confiança destes últimos no seguro automóvel;

6. Entende que os Estados-Membros também são responsáveis pelo melhoramento dos seus 
sistemas de seguros nacionais relativamente à nova legislação da UE respeitante ao 
procedimento de proposta/resposta fundamentada e às despesas de justiça suportadas 
pelas pessoas lesadas; 

7. Pede à Comissão que continue a controlar atentamente a eficácia do funcionamento dos 
mecanismos de mercado e a apresentar relatórios periódicos ao Parlamento sobre esta 
questão; 

8. Sublinha que as relações de trabalho entre a Comissão, as autoridades nacionais, o sector 
dos seguros e os consumidores devem ser reforçadas, a fim de assegurar o fornecimento 
constante de dados precisos sobre os sistemas de execução em vigor;
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9. Considera, em harmonia com a abordagem comunitária geralmente adoptada em matéria 
de sanções, que o princípio de subsidiariedade deve ser mantido, não havendo 
necessidade de harmonizar as disposições nacionais respeitantes às sanções;

10. Considera que as entidades reguladoras nacionais estão em melhor posição para garantir a 
máxima protecção possível dos consumidores nos seus mercados nacionais;

11. Recomenda, por isso, em relação ao procedimento de proposta/resposta fundamentada,
que se deixe ao critério dos Estados-Membros a imposição de sanções e a escolha dos 
tipos e níveis de disposições adequados;

12. Reitera a importância de aumentar a confiança dos cidadãos no funcionamento do sistema 
dos representantes para sinistros mediante a sua promoção através de campanhas públicas 
e de outras medidas adequadas; 

13. Pede aos Estados-Membros que reforcem a defesa dos consumidores incentivando a 
adopção de medidas adequadas que aumentem o conhecimento e a utilização dos centros 
nacionais de informação sobre seguros;

14. Solicita ainda aos Estados-Membros que, no âmbito do pacote de informação 
pré-contratual, exijam às seguradoras que forneçam aos consumidores informações 
completas sobre o funcionamento do sistema dos representantes para sinistros e quais as 
suas utilizações e as suas vantagens para o segurado;

15. Insta a Comissão a continuar a controlar o funcionamento do sistema, bem como a 
coordenar e a fornecer ajuda, quando tal for necessário ou as autoridades nacionais o 
solicitarem; 

16. Considera ainda, em relação ao seguro de responsabilidade civil automóvel, que a 
cobertura obrigatória das despesas de justiça desincentivaria claramente o recurso aos 
acordos extrajudiciais, poderia aumentar o número de processos nos tribunais e suscitar, 
assim, um aumento injustificado do volume de trabalho do sistema judicial, além de 
correr o risco de desestabilizar o funcionamento do mercado de seguros voluntários de 
protecção jurídica, já existente e em evolução;

17. Considera, assim, em suma, que os efeitos negativos da introdução de um sistema de 
cobertura obrigatória das despesas de justiça no seguro de responsabilidade civil 
automóvel seriam maiores do que as eventuais vantagens;

18. Insta a Comissão a tomar, em parceira com os Estados-Membros, as medidas adicionais 
necessárias para divulgar o seguro de protecção jurídica, sobretudo nos novos Estados-
Membros, concentrando esforços na informação dos consumidores sobre as vantagens da 
oferta e da subscrição deste tipo de seguro;

19. Considera, neste contexto, que o papel das entidades reguladoras nacionais é crucial para 
a aplicação das melhores práticas provenientes de outros Estados-Membros;
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20. Solicita, por isso, à Comissão que reforce a protecção dos consumidores, principalmente 
instando os Estados-Membros a incentivarem as suas entidades reguladoras e companhias 
de seguros nacionais a publicitar a disponibilidade do seguro voluntário de protecção 
jurídica;

21. Considera que a informação pré-contratual sobre o seguro automóvel deve incluir 
informações sobre a opção de subscrever a cobertura das despesas de justiça e que os 
consumidores que não quiserem subscrever este seguro devem ter a opção de declarar que 
têm conhecimento da possibilidade de o subscrever, mas que não o quiseram fazer;

22. Solicita aos Estados-Membros que instem as suas entidades reguladoras e os mediadores
nacionais a informarem os seus clientes acerca dos eventuais riscos e dos seguros 
voluntários adicionais que beneficiariam os consumidores, como, por exemplo, o seguro 
de protecção jurídica, a cobertura de assistência e o seguro contra roubos;

23. Solicita aos Estados-Membros que não instituíram sistemas alternativos de resolução de 
conflitos para a regularização dos sinistros que introduzam esses sistemas com base nas 
melhores práticas existentes noutros Estados-Membros;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

No interior da UE, os níveis de circulação automóvel no estrangeiro estão a aumentar em 
relação com a liberdade de circulação de pessoas, o que reforça a necessidade de uma 
legislação clara, precisa e eficaz em matéria de seguro automóvel a nível da UE. A protecção 
de vítimas de acidentes sempre foi uma prioridade que exige a resolução de vários problemas. 

O Relatório da Comissão de Junho de 2007 (COM 2007(0207)) sobre questões relacionadas 
com o seguro automóvel analisa várias questões importantes, nomeadamente a aplicação da 
quarta directiva relativa ao seguro automóvel no que respeita às sanções nacionais e à eficácia 
das mesmas, a eficácia do sistema dos representantes para os sinistros e a actual 
disponibilidade de um seguro voluntário de protecção jurídica, que possa ser subscrito 
complementarmente pelas potenciais vítimas de acidentes de viação.

O relatório da Comissão trata, sobretudo, de uma disposição específica da quarta directiva 
relativa ao seguro automóvel, que regula o procedimento de proposta fundamentada. Com 
base na referida directiva, as vítimas de acidentes de viação no estrangeiro (ou em zonas 
transfronteiriças) têm o direito de apresentar um pedido de indemnização ao representante 
para os sinistros da seguradora designado no país de residência na vítima. Esta deve receber 
uma resposta da seguradora num prazo de três meses, caso contrário serão impostas sanções. 
A segunda parte do relatório da Comissão foca a questão das despesas de justiça suportadas 
pela pessoa lesada e se estas devem ser ou não cobertas pela seguradora da parte responsável.

As sanções nacionais nos Estados-Membros e a eficácia da sua implementação nos 
mecanismos de mercado ainda estão a ser examinadas pela Comissão. Estão previstas sanções 
no caso de incumprimento do prazo estabelecido de três meses para apresentação de uma 
resposta/proposta fundamentada. A Comissão enviou questionários aos Estados-Membros e 
os peritos da Comissão estão a elaborar uma síntese dos resultados e a efectuar a actualização 
de um quadro com todas as sanções. 

As consultas às autoridades nacionais, incluindo dos novos Estados-Membros, confirmaram 
que as actuais disposições respeitantes às sanções são adequadas e a sua aplicação eficaz em 
toda a UE. O presente relatório propõe que a Comissão Europeia continue a acompanhar a 
situação, a coordenar e assistir, quando isso for necessário ou quando as autoridades nacionais 
o solicitarem, sobretudo tendo em conta o rápido aumento do número de europeus que viajam 
para outros Estados-Membros da UE após o alargamento da União Europeia e da zona de 
Schengen.

Além disso, no presente relatório propõe-se que se deixe ao critério dos Estados-Membros a 
imposição de sanções e a escolha das sanções adequadas, em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade, não sendo, por isso, necessário harmonizar as disposições nacionais 
respeitantes às sanções. Na verdade, surgiram diversos sistemas nos Estados-Membros e as 
entidades reguladoras nacionais estão mais bem posicionadas nos respectivos mercados 
nacionais para garantir a máxima protecção possível dos consumidores. 

O sistema dos representantes para sinistros é conhecido em todos os Estados-Membros. Todos 
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os Estados-Membros criaram um centro de informação, nos termos do artigo 5.º da quarta 
directiva relativa ao seguro automóvel. Este centro é obrigado a informar todas as vítimas de 
acidentes de viação fora do seu país (condutores, passageiros e peões) a respeito da forma 
como podem apresentar os seus pedidos de indemnização contra a parte estrangeira. A vítima 
procurará a seguradora da parte estrangeira e o respectivo representante para os sinistros 
através da matrícula de registo estrangeira, se necessário. Todos os centros de informação 
podem ser contactados por telefone ou por correio electrónico, de um modo geral, mas muitos 
deles também criaram os seus próprios sítios Web para informar cabalmente os consumidores. 
As informações em causa são continuamente actualizadas. Se o segurado contactar a sua 
própria companhia de seguros em caso de acidente no estrangeiro, esta muitas vezes ajuda-o, 
indicando-lhe como contactar o centro de informação pertinente. 

A confiança dos consumidores aumentaria se os Estados-Membros identificassem as medidas 
adequadas para lhes fornecer as informações relativas aos contactos dos centros de 
informação nacionais, no caso de o consumidor necessitar de informações adicionais. Além 
disso, no âmbito do pacote de informação pré-contratual, os consumidores devem receber 
informações completas sobre o modo como o sistema dos representantes para sinistros 
funciona e quais são as suas utilizações e vantagens para os segurados.

O seguro de protecção jurídica está disponível na maioria dos Estados-Membros (excepto 
Malta e Chipre). Os dados numéricos mostram que mais de 90% dos casos são regularizados
de comum acordo e que as despesas de justiça são reembolsadas em muitos Estados-
Membros. Nos novos Estados-Membros estão a criar-se mercados emergentes que registam 
um crescimento progressivo. Contudo, em alguns deles, o seguro de protecção jurídica é um 
produto relativamente novo, que necessita de ser promovido. O conhecimento do público 
sobre o seguro de protecção jurídica continua a ser reduzido nos novos Estados-Membros, 
pelo que este seguro necessita de ser publicitado.

A questão principal, neste aspecto, é a de saber se se deve introduzir um seguro de protecção 
jurídica obrigatório em toda a UE, ou manter o seguro voluntário de protecção jurídica como 
solução fiável e eficaz. A primeira opção tem algumas vantagens, em especial para os 
consumidores dos novos Estados-Membros: aumentaria a confiança dos consumidores, em 
especial quando estes procuram reparação judicial, dado que muitos consumidores dos novos 
Estados-Membros receiam as elevadas custas judiciais. No entanto, esta opção iria criar um 
volume de trabalho suplementar e mais complexo para os tribunais, com os consequentes 
atrasos na resolução dos litígios, a possibilidade de um aumento dos pedidos de indemnização 
injustificados e prémios mais elevados, sobretudo nos países em que as seguradoras propõem
coberturas mais baratas, que não incluem ainda qualquer seguro de protecção jurídica. Mais 
importante ainda, criaria um desincentivo a que os sinistros fossem regularizados 
extrajudicialmente. Além disso, o actual mercado de seguros de protecção jurídica seria 
desestabilizado. Globalmente, os efeitos negativos da introdução de um sistema de seguro 
obrigatório de protecção jurídica seriam maiores do que as eventuais vantagens.

São necessárias novas medidas de sensibilização sobre o seguro de protecção jurídica, em 
especial nos novos Estados-Membros. Os consumidores devem ser informados sobre as 
vantagens da oferta e do usufruto da cobertura deste seguro. O papel das entidades 
reguladoras nacionais no fomento da aplicação das melhores práticas provenientes de outros 
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Estados-Membros é crucial. 

As campanhas públicas promovidas pelas autoridades nacionais, o sector de seguros privado e 
as organizações de consumidores são importantes para o bom desenvolvimento dos mercados 
nacionais. Os mediadores devem ser obrigados a informar os consumidores sobre os possíveis 
riscos e sobre a necessidade do seguro de protecção jurídica. Além disso, os Estados-
Membros que não tenham estabelecido sistemas alternativos de resolução dos conflitos para a 
regularização dos sinistros devem ser incentivados a introduzir modelos de melhores práticas 
provenientes de outros Estados-Membros.
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