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Resumo: [objetivo] pretende-se com o presente artigo fazer uma abordagem – embora 

sucinta –, sobre o direito de regresso da seguradora sobre o seu segurado, em caso de acidentes de 

viação em que o condutor apresenta uma taxa de álcool no sangue superior à legal, e sobre a questão, 

muito debatida na jurisprudência portuguesa, quanto à exigência de nexo de causalidade entre a taxa 

de álcool no sangue do condutor e o acidente causado; [método] este estudo foi realizado tendo 

como base, essencialmente, os acórdãos publicados no site oficial dos tribunais superiores 

portugueses (em www.dgsi.pt), proferidos quer pelo Supremo Tribunal de Justiça, quer pelos 

Tribunais das Relações; [resultados] os resultados encontrados permitem-nos defender a tese de que 

a seguradora não tem hoje, face à legislação em vigor, de demonstrar que a taxa de álcool no sangue 

do condutor foi a causadora do acidente de viação pelo qual ele foi responsável. Esperamos 

contribuir, de alguma forma, para elucidar todos aqueles que procuram argumentos favoráveis à tese 

que defendemos, de que não carece agora a seguradora, face à redação do artigo 27.º, n.º 1, alínea c), 

do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto (diploma que rege actualmente o regime jurídico do 

seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel), de provar o nexo de causalidade entre a taxa 

de álcool no sangue do seu segurado e os danos verificados. 

 

Palavras-chave: acidente de viação; contrato de seguro; direito de regresso; taxa de álcool 
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I. Introdução 

O tema que nos propomos abordar tem a ver com o direito de regresso da 

seguradora sobre o seu segurado em caso de acidentes de aviação, em particular no 

caso de acidentes em que o condutor apresenta uma taxa de álcool no sangue 

superior à legal, e prende-se com a questão de saber se a seguradora tem de provar 

em tribunal a existência do nexo de causalidade entre o estado alcoolizado do 

condutor e a verificação do acidente. 

A questão foi muito debatida na jurisprudência portuguesa, no domínio do 

Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro (diploma que regia, anteriormente, o 

Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel), face à redação do artigo 

19.º, n.º 1, alínea c), daquele diploma legal, e continua a ser debatida na lei atual (face 

ao artigo 27.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, diploma 

que veio substituir o Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro), apesar de o texto 

legal ter sido alterado de forma muito significativa. 

      

II. Desenvolvimento do tema:  

Regula actualmente o direito de regresso da seguradora sobre o seu segurado, 

o artigo 27.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto (diploma 

que rege actualmente o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel) 

do qual consta o seguinte: “satisfeita a indemnização, a empresa de seguros apenas 

tem direito de regresso (…) contra o condutor, quando este tenha dado causa ao 

acidente e conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida…”. 

Como é por todos sabido, em regra, a companhia de seguros, por força do 

contrato de seguro que haja celebrado com o seu segurado –, desde que esse 

contrato se mostre válido e em vigor à data do acidente –, paga a indemnização 

devida pelos danos por ele causados, em acidente de viação da sua responsabilidade, 

e assume integralmente esse pagamento sem nada exigir do seu segurado. 

Isto em virtude de termos instituído no nosso sistema legal o regime do 

seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. 
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Ou seja, a responsabilidade civil por factos ilícitos é, em princípio, subjectiva 

e individual, pressupondo essa conceção da responsabilidade – conceção dita 

clássica –, como condição fundamental da responsabilidade civil do indivíduo, a sua 

culpa, que pode emergir dum facto intencional, ou dum facto simplesmente 

imprudente ou negligente. 

De acordo com esse conceito de responsabilidade, ela constitui uma 

consequência do princípio de que o homem, sendo livre, deve responder pelos seus 

actos.  

E a nossa lei consagra basicamente a concepção clássica da responsabilidade, 

ao exigir a culpa, como regra, na produção do evento danoso (nos termos previstos 

no artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil) – só excecionalmente admitindo formas de 

responsabilidade sem culpa (responsabilidade objectiva e pelo risco), a título 

excepcional e casuístico (artigo 483.º, n.º 2, daquele diploma legal). 

A socialização da responsabilidade – ou melhor, a socialização do risco –, 

surge entre nós com o aparecimento dos seguros de responsabilidade, os quais vêm 

comprometer, de certa forma, o primado da ideia de culpa, pois quem responde 

perante o lesado não é já, directamente, o autor da lesão, mas a companhia 

seguradora.  

Na verdade, a consagração do seguro vem conferir outras características à 

responsabilidade, pois deixa de ser o lesante a suportar individualmente a 

indemnização, surgindo, em lugar dele, a companhia de seguros (uma entidade 

colectiva), que toma a seu cargo a reparação. 

Indo ainda mais além, o seguro distribui os riscos assumidos pelo conjunto 

dos segurados (e até pelo conjunto do corpo social), sendo os prémios que os 

segurados (industriais e comerciantes) vão ter que pagar, incorporados nos preços 

dos produtos e, consequentemente, distribuídos os seus custos pelos consumidores 

e pelos utentes em geral. 

Estamos aqui perante o chamado fenómeno da “socialização da 

responsabilidade”, em que o responsável pelos danos deixa de sentir o peso da sua 
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responsabilidade individual, a qual transfere para uma companhia de seguros, por 

força do seguro contratado. 

No caso da responsabilidade civil automóvel, essa socialização é imperativa, 

uma vez que, entre nós, o seguro tornou-se obrigatório, por força da lei. 

Efetivamente, a institucionalização do seguro obrigatório de responsabilidade 

civil automóvel foi introduzida entre nós, pela primeira vez, com o Decreto-Lei n.º 

408/79, de 25 de setembro, como uma medida de alcance social, para dar resposta 

aos legítimos interesses dos lesados por acidentes de viação. 

Instituiu-se assim naquele diploma legal que o seguro deve garantir, até 

determinado montante, a obrigação de indemnizar por que seja civilmente 

responsável a pessoa cuja responsabilidade é garantida, em consequência de danos 

patrimoniais ou não patrimoniais causados a terceiros com um veículo terrestre a 

motor, e que não estejam legalmente excluídos da garantia do seguro. 

Como consta do preâmbulo daquele Decreto-Lei, “espera-se que o sistema que 

ora se institui, apesar da sua transitoriedade, seja, na maioria dos casos, um 

instrumento válido para remediar as carências e as gritantes injustiças que a não 

obrigatoriedade do seguro automóvel de responsabilidade civil determinava, sendo um 

factor importante na protecção dos legítimos direitos e interesses dos cidadãos”. 

E o Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, que veio revogar aquele outro 

Decreto-Lei confirmou que “a institucionalização do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil automóvel revelou-se uma medida de alcance social 

inquestionável que, com o decurso do tempo apenas impõe reforçar e aperfeiçoar, 

procurando dar uma resposta cabal aos legítimos interesses dos lesados por acidentes 

de viação…”. 

E, de facto, a evolução do moderno direito da responsabilidade civil, 

especialmente no que respeita à reparação dos danos provocados em determinados 

espaços da actividade humana em sociedades de risco, vai no sentido de se referir 

menos ao lesante e à sua conduta, incidindo em maior medida na cobertura dos 

danos e na situação das vítimas. 
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Ou seja, a evolução corresponde a linhas de força objectivas, tendo como 

finalidade a protecção dos lesados, numa certa perspectiva de seguro social ou de 

socialização dos riscos, em sociedades com ritmos intensos e, consequentemente, 

com maior risco e acrescidas potencialidades para provocar vítimas e danos.  

Pode, assim, concluir-se que nas sociedades modernas o seguro 

corresponderá – perante determinadas atividades mais sujeitas à ocorrência de 

danos, como é o caso dos acidentes de viação –, mais a uma ideia de 

responsabilidade e reparação do que a uma noção estrita e central de culpa, 

deixando a conceção clássica da culpa de ter um papel tão relevante, hoje em dia, na 

responsabilidade civil. 

Ora, o sistema de seguro obrigatório, como é o caso mais saliente do seguro 

de responsabilidade civil automóvel, caminha nesse sentido; ele constitui uma 

garantia essencial dos lesados pelos danos resultantes dos acidentes de viação, 

sendo perante uma entidade seguradora que os lesados irão discutir a culpa do seu 

segurado, exigindo daquela – e não dele –, a reparação dos danos sofridos. 

Acontece que a nossa lei, consagrando embora o sistema da socialização do 

risco – reforçada com a criação do seguro obrigatório de responsabilidade civil 

automóvel –, não descurou, no entanto, a responsabilidade individual do 

interveniente no acidente, em determinadas situações, impondo-lhe a obrigação de 

ressarcir (ou reembolsar) a seguradora da indemnização paga ao lesado. 

Existem, de facto, na nossa lei, algumas situações (nomeadamente as 

contempladas no citado artigo 27.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de 

agosto) que, a verificarem-se, levam a que companhia de seguros pague a 

indemnização devida ao lesado, mas ficando com o direito de receber do seu 

segurado a quantia que tiver pago ao terceiro não responsável pelo acidente. 

Estamos então no âmbito do Direito de Regresso da seguradora sobre o seu 

segurado. 

O direito de regresso da seguradora é, assim, uma circunstância específica em 

relação à sua responsabilidade nos acidentes de viação em geral, por virtude de uma 
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relação conexa com o contrato de seguro, para os casos enunciados na lei, e que 

contratualiza o dever de reembolso do segurado. 

Ou seja, o alcance social do seguro obrigatório, como regime indicado para a 

protecção dos lesados, tem aqui desvios quanto à assunção da responsabilidade, 

com a criação do direito de regresso a favor das seguradoras. 

E porque de um direito especial se trata, ele tem de ser invocado e 

demonstrado (em ação autónoma) nos termos gerais do direito, pela seguradora 

demandante, recaindo sobre si o ónus de alegação e prova dos facos constitutivos do 

seu direito; nenhuma disposição legal veio afastar o regime geral da 

responsabilização, criando presunções, alterando o ónus da prova, ou prevendo 

qualquer outro circunstancialismo que se desvie do regime geral. 

Ou seja, a seguradora terá de demonstrar judicialmente os pressupostos do 

direito de regresso invocado. Em se tratando de acidente de viação causado por 

condutor portador de uma taxa de álcool no sangue superior à legal, terá de invocar 

os pressupostos desse direito, que são, actualmente, os previstos na alínea c) do n.º 1 

do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto. 

Ora, uma das questões mais debatidas na nossa jurisprudência, no âmbito 

das acções de regresso a favor das seguradoras, tem sido, precisamente, a situação 

contemplada na primeira parte da alínea c) do n.º 1 do citado artigo 27.º, no qual se 

prevê que a seguradora tem direito de regresso “contra o condutor, quando este 

tenha dado causa ao acidente e conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à 

legalmente admitida…”. 

Exige-se, desde logo, naquela alínea que o condutor da viatura tenha sido o 

causador do acidente, o que nos reconduz a considerá-lo culpado (exclusivamente 

ou em situação concorrencial) pela ocorrência do mesmo, o que pressupõe também 

que a sua responsabilidade civil seja subjectiva ou fundada na culpa (não objectiva 

nem pelo risco). 

E exige-se também que o mesmo condutor conduzisse com uma taxa de 

álcool no sangue superior à legalmente admitida, ou seja, neste momento, igual ou 
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superior a 0,5 g./litro (nos termos previstos no artigo 81.º, n.º 2, do Código da 

Estrada). 

A questão que se coloca então é a de saber se é (ou se continua a ser) exigível 

a verificação do nexo de causalidade entre a taxa de álcool no sangue do condutor e 

a produção do acidente. 

E a conclusão a que se tem chegado – de forma maioritária, cremos –, é a de 

que já não é exigível, face à lei actual, a prova do nexo de causalidade entre o grau 

de alcoolemia do condutor e a ocorrência do acidente. 

À seguradora apenas será exigível, face à lei actual, alegar e provar que o 

acidente foi causado pelo condutor seu segurado, por qualquer causa – seja por 

mera imprudência ou descuido, seja por violação de alguma das normas do Código 

da Estrada –, e que o mesmo era portador, no momento do acidente, de uma taxa de 

álcool no sangue superior à legalmente admissível. 

Consideramos que houve, de facto, uma alteração legislativa de monta nesta 

matéria, com a alteração da redação da transcrita alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, a qual veio substituir a anterior alínea c) 

do artigo 19.º do revogado Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro. 

Previa-se, efectivamente, no preceito legal revogado que, satisfeita a 

indemnização, a seguradora tinha direito de regresso e/ou reembolso, conforme os 

casos, “contra o condutor (…) se este tiver agido sob a influência do álcool”, e prevê-se 

agora, na actual alínea c) do artigo 27.º, que a seguradora tem direito de regresso 

“contra o condutor, quando este tenha dado causa ao acidente e conduzir com uma 

taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida…”. 

A necessidade de efetiva demonstração do nexo de causalidade entre o 

acidente e o estado de alcoolémia do condutor era, de facto, uma questão muito 

controversa no domínio da vigência do citado Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de 

dezembro, favorecendo a tese da exigência do referido nexo causal a expressão legal 

vertida na alínea c) do artigo 19.º daquele diploma legal agido sob a influência do 

álcool. 
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Baseada nesta expressão – com recurso, portanto, ao elemento gramatical –, 

uma grande parte da nossa jurisprudência – cremos que maioritária –, entendia que 

o direito de regresso da seguradora pressupunha a alegação e prova do nexo de 

causalidade entre o acidente e a condução sob a influência do álcool. 

Ou seja, não bastaria demonstrar que o acidente era imputável ao referido 

condutor, mas era ainda necessário demonstrar que a eclosão do acidente se havia 

ficado a dever à taxa de alcoolemia que o mesmo apresentava. 

Era, assim, necessária a demonstração de que a causa – ainda que remota –, 

do acidente era a taxa de álcool no sangue que o mesmo apresentava, mesmo que a 

causa próxima fosse outra, nomeadamente, a distracção do condutor ou a violação 

de alguma das normas do Código da Estrada, por mais difícil que se mostrasse a 

prova do nexo de causalidade entre o acidente e o estado de alcoolemia do 

condutor. 

Defendia-se também, em abono dessa tese, que a ratio legis do normativo em 

causa (o artigo 19.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 522/85, de 21 de dezembro) não 

permitia a penalização do segurado só porque ingeriu álcool em quantidade 

superior ao legalmente permitido; haveria de demonstrar-se uma relação de causa e 

efeito entre essa ingestão e o acidente – o resultado danoso. 

E combatia-se as posições diferentes – defensoras do efeito automático da 

condenação ou do funcionamento da presunção a favor da seguradora –, 

argumentando-se que elas conduziam inexoravelmente a que, satisfeita a 

indemnização, o segurado ficasse sujeito a uma sanção civil – ao pagamento da 

indemnização –, independentemente do seu grau de culpa ou até mesmo da sua 

inexistência. 

Este efeito automático da condenação – pela simples verificação da situação 

de alcoolémia do condutor –, traduzir-se-ia, além do mais, numa espécie de 

responsabilidade objectiva daquele, inaceitável, já que ela apenas existe quando a lei 

o preveja. 

Defendia-se, em suma, que não resulta da lei, nem é função do sistema 

reparador dos danos em direito civil, uma posição cujo efeito derivaria de uma 
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solução que representa uma sanção civil resultante do efeito da condução sob certo 

grau de alcoolemia, sem a averiguação da culpa e do nexo de causalidade entre o 

estado de alcoolemia e o acidente. 

Assim, como impressivamente se afirmava no Acórdão do STJ de 14 de janeiro 

de 1997 (Colectânea de Jurisprudência (S) vol. V-I, p. 57), “se o direito de regresso da 

seguradora não existe em relação a todo e qualquer condutor que provoque por culpa 

sua o acidente, e porque o direito de regresso se situa dentro do campo das sanções 

civis reparadoras, a lógica jurídica e o equilíbrio do sistema jurídico importam a 

adopção da conclusão segundo a qual não pode aquele direito ser estendido a 

consequências que não têm a ver com as circunstâncias especiais que o motivam. Isto 

quer dizer que o direito de regresso apenas deverá abranger os prejuízos que a 

seguradora suportou e que têm nexo causal com aquelas circunstâncias; não basta 

que resultem da condução; impõe-se que sejam, por exemplo, consequência típica 

adequada de uma condução por condutor alcoolizado…”. 

A essa luz defendia-se que, sendo o fundamento do direito ao reembolso a 

condução sob o efeito do álcool, cabe a quem invoca o direito o dever de provar os 

pressupostos de que ele depende, nos quais se inclui a existência de alcoolemia e do 

nexo causal da mesma com a produção do acidente, como factos constitutivos do 

direito que ao autor cabe demonstrar (artigo 342.º do Código Civil). 

A questão não era, no entanto, pacífica. 

Uma parte da jurisprudência considerava já na altura que mesmo perante a 

redação do artigo 19.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 522/85, de 21 de dezembro, a 

ingestão de bebidas alcoólicas em percentagem superior à legalmente admitida 

afectava necessariamente a capacidade de condução e que, por isso, e como 

consequência dessa influência, a dita condução se tornava perigosa, a ponto de 

causar o acidente. 

O álcool seria, pois, nessa perspectiva, presuntivamente, a causa remota do 

acidente porque teria provocado no condutor actuações, atitudes, comportamentos 

e condutas inadequadas para a condução e determinantes do sinistro. 
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Ou seja, a norma que proíbe a condução com uma Taxa de Álcool no Sangue 

superior a certo limite – a partir do qual a lei presume ser a condução influenciada 

pelo álcool –, é uma norma de perigo abstracto (ou de protecção abstracta) e esse 

perigo em abstracto, de acordo com dados científicos, concretiza-se ou materializa-

se em actuações concretas do condutor (velocidade excessiva, circulação pela 

esquerda, desrespeito dos sinais de trânsito, etc.), determinando, necessariamente, 

as verdadeiras causas do acidente. 

Dito de outro modo, a condução sob a influência do álcool configura um 

perigo real, ainda que genérico e abstracto, implicando uma perigosidade ex ante da 

conduta do agente para os bens jurídicos protegidos na norma (vida, integridade 

física, património), que se materializa depois naquelas concretas e típicas actuações 

ilícitas, violadoras do dever de cuidado que lhe são impostas legalmente. 

Como se disse, a questão não era pacífica face à legislação anterior, 

desenhando-se na matéria, a nível jurisprudencial, essencialmente três correntes. 

1) Uma delas defendia que o reembolso pela seguradora da indemnização 

satisfeita ao lesado era sempre devido, porque a condução sob a influência 

do álcool representa o desvalor da acção, não se compadecendo o risco 

contratualmente assumido com condutores que agem sob o efeito do 

álcool. Esta tese preconizava, assim, o efeito automático do direito de 

regresso da seguradora, verificada que fosse a condução – do condutor 

responsável pelo acidente –, com uma taxa de álcool no sangue superior à 

legal. 

2) Outra tese defendia, no entanto, que o direito de regresso da seguradora 

só existia se a situação de alcoolémia do condutor fosse causa do acidente, 

mas condescendia no sentido de que tal causalidade seria de presumir, 

nos termos do n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 3/82, de 29 de março (condução 

automóvel sob a influência do álcool), assim como nos termos do artigo 

350.º do Código Civil e do artigo 81.º do Código da Estrada. A presunção a 

favor da seguradora, defendida por esta corrente, importava a inversão do 

ónus da prova a cargo do segurado, obrigando-o a provar que, apesar de 
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ser portador de uma taxa de álcool no sangue superior à legal, não teve 

culpa na produção do acidente. Mas apresentava-se também como a mais 

justa, ao impor ao condutor, desrespeitador da norma e, portanto, em 

condições mais propícias a causar acidentes, o ónus de provar que, apesar 

de circular em condições irregulares, não contribuiu para o acidente. Por 

outro lado, a seguradora, sacrificada à função social de reparar os danos, 

ficaria em melhores condições, nomeadamente de prova, para 

responsabilizar o condutor infrator. A favor desta tese defendia-se ainda 

que a condução naquelas circunstâncias correspondia a um agravamento 

do risco no contrato e que nenhuma seguradora aceitaria assumir o risco 

nas condições previstas na alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

522/85, de 21 de dezembro, o que tornaria, de resto, o negócio nulo por ser 

contrário à lei (artigo 280.º do Código Civil). 

3) Finalmente uma outra tese – a mais seguida por sinal – defendia que a 

seguradora só tinha direito de regresso sobre o seu segurado se provasse 

que o acidente foi causado pela taxa de alcoolémia de que o mesmo era 

portador no momento do acidente. 

Chamado a pôr cobro à incerteza resultante desta diferenciada prática 

jurisprudencial, o Supremo Tribunal de Justiça, reunido em plenário das suas 

secções cíveis (processo n.º 3470/2001, 2.ª secção), através do Acórdão 

Uniformizador de Jurisprudência [AUJ] n.º 6/2002, de 28 de maio (publicado no 

Diário da República – I Série-A n.º 164, de 18 de julho de 2002) uniformizou 

jurisprudência no seguinte sentido: “a alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

522/85, de 31 de Dezembro, exige, para a procedência do direito de regresso contra o 

condutor por ter agido sob influência do álcool, o ónus da prova, pela seguradora, do 

nexo de causalidade adequada entre a condução sob o efeito do álcool e o acidente”. 

Defendia-se no citado AUJ que a justificação para a necessidade da prova do 

nexo de causalidade entre a condução sob a influência do álcool e o acidente 

resultava dos próprios termos da lei.  
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Ou seja, face á redacção da alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 522/85, 

de 31 de dezembro, era necessário que o demandado agisse sob a influência do álcool 

e não apenas que ele conduzisse etilizado, nos termos previstos nas normas penais 

ou contra-ordenacionais em vigor. 

O grau de alcoolemia do condutor podia estar acima dos limites legais, o que 

seria fundamento para a sua condenação em sede própria, no regime penal, como 

actividade perigosa; mas uma tal condução podia não ter contribuído para o 

acidente. A expressão usada na lei, agido sob a influência do álcool, era uma 

exigência relativa à actuação do condutor que não tinha de ligar-se ao regime 

considerado legalmente susceptível de condenação penal. 

A lei falava em agir sob a influência do álcool e não estar sob a influência do 

álcool, o que são realidades diferentes. 

Por isso, havia que fazer a separação entre a fiscalização rodoviária como 

medida preventiva, que poderia levar à penalização de um determinado condutor 

apanhado a conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior à legal, e o caso 

específico de o mesmo condutor ser interveniente em acidente de viação, do qual foi 

responsável, por ter agido sob a influência do álcool, dando lugar, nesse caso, ao 

direito de regresso da seguradora em termos de responsabilidade civil. 

Essa distinção resultava já – apontava-se – da conjugação das normas legais 

em vigor. 

Assim, enquanto que o Decreto-Lei n.º 408/79, de 25 de setembro, previa – 

no citado artigo 19.º, alínea c) –, o direito de regresso da seguradora contra o 

segurado, quando ele tivesse agido sob a influência do álcool, só com a Lei n.º 3/82, 

de 29 de março – posterior àquele Decreto-Lei, portanto –, se veio a determinar a 

proibição da condução sob a influência do álcool, quando o condutor apresentasse 

uma taxa de álcool no sangue superior a 0,8 g./litro – taxa que passou para 0,5 

g./litro com o Decreto-Lei n.º 124/90, de 14 de abril, e para 0,2 g./litro pelo Decreto-

Lei n.º 162/2001, de 22 de maio, passando tal situação a qualificação criminal com o 

Código Penal de 1982 (artigos 291.º e 292.º). 
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Em conclusão, a partir da publicação do AUJ n.º 6/2002, de 28 de maio, 

jurisprudencialmente passou a exigir-se a verificação do nexo de causalidade entre o 

estado de alcoolémia do condutor e a produção do acidente, e a recair sobre a 

seguradora o ónus da prova do mesmo como um dos factos constitutivos do direito 

de regresso que acciona, demonstrando que o grau de alcoolémia registado no 

condutor do veículo responsável pelo acidente actuou como causa real e ajustada da 

ocorrência do sinistro. 

Ou seja, à luz da redação do artigo 19.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 522/85 – 

e do AUJ n.º 6/2002, de 28 de maio –, era essencial relacionar as concretas actuações 

do condutor, em termos de causalidade adequada, com o nível de concentração de 

álcool no sangue daquele e com os reflexos que ele implicou no comportamento e 

nas capacidades psico-motoras do condutor.  

* 

Acontece que o Decreto-Lei n.º 522/85, de 21 de dezembro, foi entretanto 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, o qual passou a dispor, no 

seu artigo 27.º, n.º 1, alínea c), que a seguradora tem direito de regresso “contra o 

condutor, quando este tenha dado causa ao acidente e conduzir com uma taxa de 

alcoolemia superior à legalmente admitida…”, considerando-se agora que a questão 

do nexo causal entre a taxa de álcool no sangue do condutor do veículo e o acidente 

em que participou – questão considerada já arrumada com a publicação do AUJ n.º 

6/2002, de 28 de maio –, deixou de ter a força vinculadora que o mesmo continha. 

Ou seja, é para nós notório e evidente que o requisito da alcoolemia foi, com 

esta alteração legislativa, enunciado em termos diversos, desconsiderando-se agora 

a anterior influência do álcool na condução. 

Significa isso que, independentemente dessa influência, o direito de regresso 

da seguradora contra o seu segurado basta-se agora – para além da demonstração 

dos pressupostos da responsabilidade civil subjectiva e do cumprimento da 

respectiva obrigação de indemnizar a seu cargo –, com a demonstração de que o 

condutor era portador de uma taxa de álcool no sangue superior à legalmente 

permitida. 



O direito de regresso da seguradora nos acidentes de viação 
 

  Maria Amália Santos 

 

 

 

 Online, novembro de 2018 | 14 

Deixou assim de relevar para o direito de regresso da seguradora a questão de 

saber se, em concreto, a quantidade de álcool no sangue do condutor, medida pela 

TAS, influenciou ou não a sua condução, em termos de constituir a causa da sua 

actuação culposa na produção do acidente. 

Basta agora que o condutor acuse, no momento do acidente, uma TAS 

superior à legalmente admitida, para que – se tiver atuado com culpa e se se 

verificarem os demais pressupostos da sua responsabilidade civil subjectiva –, possa 

ser demandado (e condenado) em acção de regresso, pela seguradora que satisfez a 

indemnização ao lesado. 

Esta tem sido agora a corrente jurisprudencial maioritária, cremos, que 

subscrevemos também, face à nova redação do artigo 27.º, n.º 1, alínea c), do atual 

Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto. 

As razões de ordem literal apontam, a nosso ver, inequivocamente, nesse 

sentido. 

Estamos em crer que houve, efetivamente, uma alteração legislativa, com a 

revogação do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 

291/2007, de 21 de agosto, e que, no que concerne ao direito de regresso da 

seguradora, se concretizou na alteração substancial da disposição legal citada, com a 

consequente caducidade da doutrina do AUJ. 

E essa alteração legislativa foi feita, a nosso ver, de caso pensado.  

De facto, o legislador não podia ignorar a controvérsia gerada na vigência do 

Decreto-Lei n.º 522/85 de 21 de dezembro, e a solução que lhe foi dada pelo AUJ n.º 

6/2002; se fosse seu propósito manter essa solução tê-lo-ia dito expressamente, 

consagrando por via legal essa posição, mantendo a redacção do texto legal, mas 

agora aperfeiçoado, de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo AUJ (por 

ex: “se tiver agido sob a influência do álcool, e por causa disso tiver dado causa ao 

acidente”). 

Mas não o fez, e foi mesmo mais longe, numa inversão drástica do sentido da 

norma e do AUJ, ao alterar o texto legal, expurgando do mesmo a expressão nele 
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vertida “tiver agido sob a influência do álcool” e substituindo-a por outra, mais 

objectiva, “conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida”. 

A expressão “agir sob a influência do álcool” levava à interpretação (literal) de 

que era necessária a demonstração de que a ingestão de álcool pelo condutor tinha 

influído efectivamente na produção do acidente, considerando-se que o verbo “agir” 

se reportava à conduta do agente, ao seu modo de atuar no momento do acidente; 

daí que a jurisprudência fosse maioritária na altura, no sentido de que a mera letra 

da lei impunha a verificação de que a causa do acidente fosse a existência de álcool 

no organismo do condutor ou que o estado alcoolizado do mesmo tenha sido a 

causa do acidente. 

A ideia era a de que deveria demonstrar-se que a presença de álcool no 

sangue tinha afectado a capacidade do sujeito para conduzir com segurança, 

tornando a condução perigosa ex ante, potencialmente lesiva para a vida ou 

integridade dos demais participantes do tráfego; só assim se concretizaria a 

influência do álcool na condução, competindo o respectivo ónus de alegação e prova 

à seguradora demandante. 

Se se demonstrasse, por hipótese, que o acidente foi causado por outro 

motivo ou por violação de qualquer regra rodoviária, mas sem a influência do álcool, 

o direito de regresso da seguradora estava afastado; só era valorada a conduta do 

condutor que fosse condicionada ou potenciada pelo estado alcoolizado do 

condutor.   

Na redacção da actual alínea c) do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, 

diversamente, a expressão “agir” foi substituída pela expressão “conduzir”, tendo-se 

agora desdobrado a frase em duas orações coordenadas copulativas – “…quando este 

tenha dado causa ao acidente e conduzir com uma taxa de alcoolemia superior à 

legalmente admitida…” – agrupadas pela conjunção ou locução coordenativa 

copulativa “e”.  

Assim, a expressão “quando este tenha dado causa ao acidente e conduzir 

com uma taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida…” permite a conclusão 

de que à seguradora basta alegar e demonstrar que o condutor deu causa ao 
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acidente (que foi ele o causador do sinistro) e que o mesmo era portador, naquele 

momento, de uma taxa de álcool no sangue superior à legal, sendo agora irrelevante 

a relação de causa e efeito entre essa alcoolemia e o acidente. 

Ou seja, deixaram de ser relevantes, face à redacção da nova lei, os factos em 

que se materializava a influência do álcool na condução, e que eram relevantes na 

vigência da lei anterior, bem como na interpretação que lhe foi dada pelo AUJ n.º 

6/2002. 

Aliás, já se defendia naquele AUJ, em prol da tese que obteve vencimento, 

que se o legislador quisesse dispensar a prova do nexo de causalidade entre o álcool 

e o acidente diria simplesmente que o direito de regresso da seguradora existia se o 

condutor conduzisse com álcool. 

Ora, essa previsão veio a acontecer, com grande benefício para as 

seguradoras, dado que, em situações normais em que o acidente se ficou a dever à 

culpa exclusiva ou concorrencial do segurado – por mera distracção ou por violação 

de qualquer norma do código da estrada –, a exigência da prova de que a alcoolemia 

do condutor foi causal do acidente tornava-se muito difícil, senão mesmo 

impossível, levando a maior parte das vezes ao insucesso dos objectivos 

prosseguidos pelo exercício do direito de regresso por parte das seguradoras. 

Pode revelar-se, de facto, extremamente penoso apurar em julgamento se o 

acidente ficou a dever-se à influência do álcool ingerido ou à simples desatenção, 

imprudência ou inconsideração por parte do condutor, situações sempre possíveis – 

e admissíveis, em tese –, ainda que o condutor não tivesse ingerido álcool algum. 

Estamos, de facto, as mais das vezes, perante uma prova diabólica – a prova 

do nexo de causalidade entre a condução sob a influência do álcool e o acidente, ou 

talvez melhor, entre a alcoolemia e a infracção causal do acidente – na medida em 

que, na prática, ela se mostra impossível. Como provar, por exemplo, que a 

ultrapassagem numa curva resultou da ingestão de álcool? Ou como demonstrar 

que a invasão da faixa de rodagem contrária foi causada pelo facto de o condutor 

seguir alcoolizado? 
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Por isso, a tese consagrada na lei anterior e perfilhada no AUJ poderia não 

conduzir – e não conduzia, muitas vezes –, à obtenção do resultado mais justo e 

socialmente mais útil, não constituindo também, por outro lado, incentivo para que 

os condutores segurados se abstivessem de ingerir álcool antes da condução e 

impedindo, em muitos casos, o exercício do direito de regresso que a lei confere às 

seguradoras, mesmo quando o acidente se ficou a dever a culpa exclusiva do 

condutor alcoolizado.  

Ou seja, de um ponto de vista de jure condendo, era já defensável, na vigência 

da lei anterior, uma alteração legislativa que, em certas situações, onerasse o 

condutor (numa acção de regresso contra ele movida pela seguradora) com uma 

taxa de alcoolemia superior à legalmente admitida, desde que fosse ele o causador 

exclusivo ou principal de um acidente, ficando a seu cargo o ónus da prova da 

ausência de influência do álcool na sua condução e na produção do acidente. 

Aliás, para contornar a dificuldade de prova da seguradora – de que o 

acidente se ficou a dever à influência do álcool ingerido pelo condutor –, defendia-se 

já na jurisprudência passada – na vigência do Decreto-Lei n.º 522/85, de 21 de 

dezembro –, que a dificuldade da prova exigida poderia ser mitigada pelo uso 

criterioso da presunção (simples, natural, judicial ou de experiência, consentida 

pelos artigos 349.º e 351.º do Código Civil), de que a condução com uma taxa de 

álcool no sangue elevada (a considerada pelo legislador em determinado momento), 

importa normalmente diminuição da aptidão para bem conduzir e o consequente 

agravamento do risco de acidente. 

Ou seja, perante a dificuldade de prova da relação causal entre o estado de 

alcoolémia do condutor e o acidente, defendia-se já, mesmo no domínio da 

legislação anterior, que o direito ao reembolso pela seguradora da indemnização 

paga ao lesado, exercitado ao abrigo da alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 

522/85, de 31 de dezembro, se bastava com a alegação e a prova de uma condução 

com taxa de alcoolemia superior à legalmente permitida, desde que houvesse culpa 

– exclusiva ou concorrencial – do condutor-lesante na produção do evento. 
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A essa luz, não tinha a seguradora o ónus de demonstrar um qualquer nexo 

de causalidade entre a condução sob uma excessiva taxa de alcoolemia e a produção 

do evento danoso, prova que seria, na prática, impossível de fazer, tornando letra-

morta a disposição legal em causa, a qual tinha como desiderato a protecção das 

seguradoras. 

A tese contrária, defendida pelo AUJ, contrariaria, assim, a teleologia da 

norma (nos termos previstos no artigo 9.º do Código Civil) e reduziria à quase total 

inocuidade o conteúdo do direito de regresso, para além de não assegurar uma 

adequada ponderação e protecção dos interesses em jogo, que eram o de estabelecer 

uma disciplina moralizadora, simultaneamente dissuasora e repressiva, punindo 

civilmente os tomadores do seguro, e proteger os interesses das seguradoras que, 

com a instituição do regime do seguro obrigatório, passaram a ter de suportar riscos 

alargados, cujas situações eram anteriormente salvaguardadas através da inclusão, 

nas condições gerais das apólices, de cláusulas de exclusão da garantia. 

Comparava-se ainda a situação da alínea c) do artigo 19.º do Decreto-Lei 

então em vigor – na qual se previa a condução sob a influência do álcool, de forte 

potencialidade letal –, com as restantes situações das demais alíneas do preceito, 

mormente as que tinham por base um comprovado comportamento doloso ou 

gravemente negligente do condutor, e por isso com maior carga de reprovabilidade 

social, alegando-se que não fazia sentido uma interpretação restritiva do direito de 

regresso relativamente àquela alínea, com uma posição mais favorável dos 

causadores directos do sinistro, portadores de álcool no sangue acima da lei. 

Defendia-se, assim, já na altura (na vigência do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 

de dezembro) que haveria que colocar abertamente o acento tónico na dupla função 

– reparadora e sancionatória (preventiva) –, da responsabilidade civil, atentando 

sobretudo na virtualidade danosa dos comportamentos considerados, cujo grau de 

frequência e devastadoras consequências mostram, aliás, tendência progressiva.  

Ou seja, considerava-se já na vigência da lei anterior que o direito de regresso 

prevenido no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, constitui uma 

verdadeira sanção civil, visando, na intenção do legislador, censurar 
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autonomamente os condutores de risco, por forma a diminuir o surto da alta 

sinistralidade existente no nosso país, sanção essa que actua independentemente da 

responsabilidade criminal. 

Por outro lado, forçando-se a seguradora, em razão da natureza do seguro 

obrigatório, a responder perante o lesado, a tese consagrada no AUJ constituiria um 

verdadeiro rompimento do equilíbrio contratual, ou melhor, uma alteração 

inaceitável da álea do contrato (pois ao risco assumido corresponde um 

determinado prémio), o que conduziria a que a seguradora respondesse por risco 

não assumido no contrato de seguro. 

Fazia-se apelo, neste particular, ao facto de em quase todos os contratos de 

seguro facultativo existir uma cláusula que exclui a responsabilidade da seguradora 

em caso de condução sob a influência do álcool – cláusula essa que tem vindo a ser 

considerada válida, quer pela jurisprudência, quer pela doutrina –, a qual não podia 

ser contemplada no caso dos seguros obrigatórios de responsabilidade civil 

automóvel. 

E temos de convir que se é hoje jurisprudência praticamente uniforme a de 

que, demonstrada a prática, pelo condutor, de uma infracção estradal, se presume a 

sua culpa na produção do acidente, não vemos razão para sufragar diverso 

entendimento, no caso em que essa infracção (ou mesmo crime) é a de conduzir 

com elevado teor de alcoolemia. 

Todas as razões expostas eram fortes e válidas, já no domínio da legislação 

anterior, para sustentar a tese de que a exigência da verificação do nexo de 

causalidade entre a condução sob a influência do álcool e a produção do acidente 

devia ser encarada com moderação, e que impunham, a nosso ver, uma alteração 

legislativa, no sentido que veio a ser acolhido na nova lei da responsabilidade civil 

por acidentes de viação. 

Mostra-se assim suficientemente justificada a nova redacção da alínea c) do 

artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, e a inflexão de rumo que a 

jurisprudência veio a fazer, acompanhando a nova redacção do preceito legal citado.   
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É essa, cremos, a posição que se impõe, atendendo às regras legais sobre a 

interpretação da lei, segundo as quais “não pode ser considerado pelo intérprete o 

pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência 

verbal, ainda que imperfeitamente expresso” (artigo 9.º, n.º 2, do Código Civil). 

Além disso, “a interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a 

partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do 

sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada, e as condições 

específicas do tempo em que é aplicada” (artigo 9.º, n.º 1, do Código Civil). 

Outrossim, há que atender que “na fixação do sentido e alcance da lei, o 

intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube 

exprimir o seu pensamento em termos adequados” (artigo 9.º, n.º 3, do Código Civil). 

Ora, de acordo com as regras interpretativas mencionadas, a necessidade de 

alegação e prova do nexo de causalidade entre o álcool e o acidente não tem 

qualquer correspondência verbal na letra da lei, porquanto, como se disse, a norma 

supra citada apenas exige que o condutor tenha dado causa ao acidente, cabendo no 

seu âmbito qualquer causa, não existindo na letra da lei qualquer alusão ao facto 

dessa causa ter que estar relacionada com a taxa de alcoolemia de que o condutor 

era portador. 

Por outro lado, presumindo-se – como impõe a lei – que o legislador soube 

exprimir o seu pensamento em termos adequados, parece-nos que, face a todo o 

historial e a toda a polémica que envolveu a redação do anterior artigo 19.º, alínea c), 

do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, se tivesse sido intenção do legislador 

impor a necessidade de verificação do nexo de causalidade entre a condução sob o 

efeito do álcool e o acidente, não teria ele deixado de aludir claramente a essa 

necessidade, tanto mais que estava naturalmente ciente das divergências que se 

haviam suscitado a propósito da interpretação da norma que anteriormente 

dispunha sobre essa matéria. 

Acresce que não faria qualquer sentido que o legislador tivesse alterado a 

redacção da norma, caso pretendesse, afinal, que ela valesse com o sentido que já se 

havia estabilizado na jurisprudência, face ao AUJ n.º 6/2002. 
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É de referir ainda que o Decreto-Lei 291/2007, quando prevê, no seu artigo 

27.º, as situações em que existe direito de regresso da seguradora, reproduz algumas 

das alíneas que já constavam da norma correspondente do diploma anterior (do 

artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro) sem introduzir qualquer 

alteração na respetiva redação – o que seria de esperar que tal acontecesse para a 

alínea c), caso pretendesse manter a situação já existente. 

Parece-nos, portanto, que, ao alterar os termos em que a situação era prevista 

na norma anterior, o legislador terá pretendido regular a situação em termos 

diversos, afastando-se da posição assumida, quer no anterior artigo 19.º, alínea c), do 

Decreto-Lei n.º 522/85, de 31 de dezembro, quer no AUJ, dispensando a prova do 

nexo de causalidade entre o álcool e o acidente, exigindo apenas a prova de que o 

acidente foi causado pelo condutor e que ele conduzia com uma taxa de álcool 

superior à legalmente permitida. 

Essa parece ser a interpretação mais consentânea com o exacto e preciso 

sentido da norma, partindo-se do elemento literal para se ajuizar do sentido que o 

legislador lhe quis atribuir, tendo-se sempre em conta que o legislador consagrou as 

soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados. 

Não nos parece, face ao que acabamos de expor, que o legislador tenha sido 

infeliz no modo como se exprimiu, e que o seu pensamento tenha sido atraiçoado 

pelos termos utilizados na redacção da lei; estamos seguros, pelo contrário, de que o 

legislador quis levar a cabo uma verdadeira alteração legislativa, tendo consagrado 

na lei, de forma correta, a sua verdadeira intenção. 

Essa intenção foi seguramente a de inflectir no sentido da lei anterior, 

sufragando o entendimento que estava já subjacente a algumas decisões proferidas 

no âmbito da legislação anterior, de que, mesmo pequenas concentrações de álcool 

no sangue provocam alterações no comportamento, na percepção e na reacção dos 

condutores, pois como informa a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, o 

risco de envolvimento em acidente de viação mortal aumenta duas vezes a partir da 

taxa de álcool no sangue de 0,5 g./litro, e 16 vezes a partir da taxa de 1,2 g./litro. 
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Cremos, assim, que na previsão do direito de regresso da seguradora, ao 

legislador não foi alheio um juízo de censura e de penalização dos condutores que, 

além de virem a ser responsáveis penalmente pela condução sob a influência do 

álcool, verão as indemnizações pagas aos lesados – que em princípio seriam 

suportadas pelas seguradoras – para si transferidas, como uma forma de 

penalização, fortemente dissuasora da condução sob o efeito do álcool, situação que 

tem sido responsável pela alta sinistralidade rodoviária. 

Considerou pois o legislador que, a partir de determinada taxa de alcoolemia 

não existem as condições necessárias para a condução de veículos, porquanto a 

atenção e os reflexos dos condutores ficam fortemente afectados – embora em grau 

e gravidade que podem variar de pessoa para pessoa –, e, por isso mesmo, tal 

condução não deveria ser efectuada. 

Se, não obstante esse facto, tal suceder e, por via disso, vier a ocorrer um 

acidente com culpa do condutor que apresenta uma taxa de alcoolemia superior à 

permitida, será fácil admitir (recorrendo às tais presunções naturais ou de 

experiência) que essa alcoolemia alguma influência teve no comportamento culposo 

do condutor que desencadeou o acidente. 

Daí a alteração da expressão (do anterior diploma legal) “tiver agido sob a 

influência do álcool”, para a expressão (do actual) “conduzir com uma taxa de 

alcoolemia superior à legalmente permitida”, o que inculca a ideia de que se quis 

penalizar a simples condução sob a influência do álcool e não (também) a atuação 

sob aquela influência. 

Passou-se assim do elemento subjectivo para o elemento objectivo, porque se 

presume, pelas regras da experiência, que com uma taxa de álcool no sangue 

superior à legalmente permitida, se está efectivamente sob a influência do álcool e 

que num condutor com uma TAS superior à legalmente permitida, a demora na 

reacção aos estímulos é o suficiente para dar causa ao acidente, pois está provado 

cientificamente que a ingestão de álcool diminui a capacidade de reacção e de 

concentração, assim como a capacidade motora e sensorial, nomeadamente a visual. 
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E porque desde há muito tempo que se vem registando no nosso país uma 

elevada taxa de sinistralidade, estatisticamente uma das maiores da Europa, 

causada, a maioria das vezes, pelo excesso de álcool, o legislador não foi insensível a 

essa realidade, criando, por via legislativa, uma forma de a combater. 

Há de ser, assim, ao condutor envolvido em acidente de viação, que caberá 

alegar e provar que, não obstante ser portador de uma taxa de alcoolemia superior à 

legalmente admitida, nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada na 

produção do acidente, afastando, desse modo, a acção de regresso da seguradora 

contra si. 

Por outro lado, a “desconsideração” do nexo de causalidade no artigo 27.º, 

alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, deve ser compreendida 

perspetivando, também, o direito de regresso da seguradora como de natureza 

contratual e não extracontratual, o que significa que a previsão legal do direito de 

regresso integra o chamado estatuto legal imperativo do contrato de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil automóvel. 

Ou seja, o risco assumido pela seguradora em tal contrato não cobre, nem 

poderia cobrir, os perigos acrescidos que a condução sob a influência do álcool 

envolve, uma vez que, sendo proibida a condução com TAS igual ou superior a certo 

limite, e sendo mesmo sancionada penalmente tal conduta quando atingir um limite 

superior (artigos 81.º, n.os 1 e 2, do Código da Estrada e 292.º do Código Penal), tal 

assunção de risco pela seguradora seria nula, por contrariar normas legais 

imperativas (artigos 280.º, n.º 1, do Código Civil). 

Donde, aquela condução (com TAS superior à legalmente permitida) 

funcionará como uma condição ou pressuposto do direito de regresso 

(independentemente da sua relação causal com o acidente) e não da 

responsabilidade civil. 

 E sem prejuízo da garantia que o contrato de seguro representa para o lesado 

– no âmbito da socialização do risco, por força da obrigatoriedade do seguro de 

responsabilidade civil automóvel –, satisfeita a indemnização devida àquele pela 

seguradora, o direito de regresso visa, afinal, restabelecer o equilíbrio interno do 
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contrato de seguro, comprometido quando se impôs à seguradora uma obrigação de 

indemnização por danos verificados, quando a responsabilidade civil do condutor 

não estava (nem podia estar) garantida e coberta pelo contrato de seguro. 

A concentração de álcool no sangue para alem de certo limite implica assim, 

também, um agravamento do risco de acidentes que, por romper o equilíbrio 

contratual convencionado, na proporção entre o risco (normal) assumido e o prémio 

estipulado e pago, não pode deixar de ser juridicamente relevante, em termos de, 

sem comprometer a indemnização dos lesados, fazê-la repercutir sobre o condutor 

que deu causa ao acidente. 

Por isso se diz que o direito de regresso emerge do contrato de seguro e não 

da responsabilidade civil extracontratual. 

Com efeito, um dos elementos essenciais do contrato de seguro é o risco, 

definido ele como o evento futuro e incerto cuja materialização constitui o sinistro. 

Ora, a noção de seguro supõe a de risco, isto é, a exposição à eventualidade 

de um dano à pessoa ou ao património, sendo que, no caso do seguro de 

responsabilidade civil, o objecto último da protecção é o património do próprio 

segurado, contra a eventualidade do nascimento de obrigações de indemnização de 

terceiros lesados, por danos emergentes da circulação de veículos automóveis pelos 

quais ele venha a ser responsável. 

Como prescreve o artigo 137.º da Lei do Contrato de Seguro (Decreto-Lei n.º 

72/2008, de 16 de abril), “no seguro de responsabilidade civil, o segurador cobre o 

risco de constituição, no património do segurado, de uma obrigação de indemnizar 

terceiros”. 

Ora, na previsão do risco – futuro e incerto – assumido pela seguradora no 

seguro (obrigatório) de responsabilidade civil automóvel, não cabe o estado 

alcoolizado do condutor, previsão que, como se disse, nunca poderia ser 

contratualizada, por ilegal. 

Podemos assim concluir que cai fora do âmbito do contrato de seguro e do 

risco assumido pela seguradora, a condução no estado de alcoolizado do condutor 
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segurado – situação que justifica e legitima a seguradora a demandá-lo em via de 

regresso pelos danos suportados no seu lugar. 

Assim, se nas relações externas a seguradora não pode opor ao lesado as 

excepções fundadas no agravamento do risco causado pelo segurado ou condutor 

responsável, já o mesmo não acontece nas relações internas, entre a seguradora e o 

seu segurado, pois que, como já se disse, sendo proibida a condução com TAS 

superior a certo limite, nunca ela poderia assumir o risco de tal condução. 

 

III. Conclusão 

Consideramos, em conclusão, e pelas razões acabadas de expor, que houve 

uma efectiva alteração legislativa, com o propósito do legislador do Decreto-Lei n.º 

291/2007, de 21 de agosto, de libertar as seguradoras de provarem o nexo de 

causalidade entre a taxa de álcool no sangue de que sejam portadores os seus 

segurados e a produção do acidente, bastando-lhes agora provar que foi o seu 

segurado (ou o condutor da viatura segura) que deu causa ao acidente – qualquer 

causa que tenha estado na origem do mesmo –, e que ele se encontrava a conduzir 

com uma taxa de álcool no sangue superior à legal. 

Passou-se assim, de um nexo causal de natureza subjectiva – em que o 

causador do acidente o teria provocado sob a influência do álcool –, para um nexo 

causal meramente objectivo –, em que o condutor será demandado em via de 

regresso apenas pelo facto de ser portador de uma taxa de álcool no sangue superior 

à legal (desde que seja ele o causador do acidente). 

Esta nos parece ser a interpretação correta da alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º 

do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, interpretação que defendemos, 

acompanhando, assim, a maioria da nossa jurisprudência. 

 

(Guimarães, 3 de setembro de 2018) 


