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“ (...) suponhamos que um homem de bem transportou uma grande quantidade de trigo, de Alexandria 

para Rodes, numa altura em que o trigo era muito caro em Rodes devido ao estado de pobreza e de 

fome. Se ele estivesse ciente de que vários mercadores tinham deslargado de Alexandria e se tivesse 

avistado os navios destes últimos carregados de trigo, navegando em direcção a Rodes, deveria ele ter 

comunicado o sucedido aos Rodenses? Ou, por outro lado, guardaria, antes, silêncio e possivelmente 

venderia o seu produto pelo preço mais alto? Imaginamo-lo, porém como sendo um homem sensato e 

de bons sentimentos. A nossa questão consiste em determinar a postura ou a atitude de um homem que 

não esconde a verdade aos habitantes de Rodes: se tal, por um lado, pode ser considerado desonesto, 

por outro, duvida-se de que seja absolutamente desonesto”. 

(Cícero, De Officiis, Livro III, parágrafo 50) 
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1. Nota introdutória 

O presente artigo tem por objecto o ponto de maior relevo no âmbito do 

contrato de seguro e que, concomitantemente, constitui um dos temas mais 

controversos e fecundos na doutrina portuguesa do direito dos seguros. Falamos, 

claro está, do dever de declaração inicial do risco a cargo do candidato a tomador de 

seguro, lapidado no artigo 24.º da Lei do Contrato de Seguro: Decreto – Lei n.º 

72/2008, de 16 de Abril (doravante designada LCS).  

Antes de prosseguirmos o discurso neste que pode ser chamado de “pórtico 

de entrada” para as considerações que se seguem, devemos frisar um aspecto 

bastante importante.  

O regime que irá estar sob o nosso olhar corresponde a uma reforma do 

artigo 429.º do Código Comercial de Veiga Beirão (doravante designado por C. 

Com.), autonomizando pela primeira vez na história da nossa legislação a 

declaração inicial de risco, dedicando-lhe três artigos – o artigo 24.º estipula o regime da 

declaração em si, enquanto os artigos 25.º e 26.º estipulam os regimes das omissões ou inexactidões 

dolosas ou negligentes, respectivamente.  

Será nosso ensejo, ao longo das próximas páginas, compreender a 

importância vital deste instituto em sede do direito dos seguros e para tornar a 

nossa tarefa bem-sucedida torna-se indispensável iniciarmos com noções básicas 

que permitam uma integral intelecção das considerações tecidas.  

Destarte, numa fase vestibular e com carácter meramente propedêutico, 

começaremos com as noções de contrato de seguro, as partes intervenientes no 

mesmo e, por fim, analisaremos cuidadamente o risco enquanto figura de vulto 

nestes contratos. 

Dos vários desdobramentos que a figura do risco comporta, o mais 

importante e, logicamente, aquele que irá centrar as nossas atenções será a 

declaração inicial de risco, prevista no artigo 24.º da LCS.  

Historicamente, a sua origem é remontada aos seguros marítimos, 

fortemente embebida pela índole fiduciária – ou, como a doutrina actualmente 
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designa, carácter uberrima fides –, apresentando-se o tomador do seguro como 

parte contratualmente mais forte, em que o segurador se limitava a acreditar nas 

declarações por aquele proferidas.  

Veremos, com algum pormenor, a viragem não despicienda deste arquétipo 

da declaração inicial de risco nas sociedades hodiernas, onde o segurador já não é o 

tradicional comerciante individual, mas sim uma grande empresa – na maioria dos 

casos – dotada das melhores e mais avançadas técnicas de avaliação da 

probabilidade de ocorrência dos riscos.  

Habituadas a lidar com a vulgarmente denominada lei dos grandes números 

estas grandes entidades, apesar de não deterem o conhecimento das circunstâncias 

relevantes para apreciação do risco – pois neste campo o tomador está muito melhor 

posicionado -possuem elevados conhecimentos técnicos e, desta forma, perfilam-se 

como as mais capazes para circunscrever e delimitar o dever de comunicação pré-

contratual. 

A tónica da presente análise, numa fase posterior, irá focar-se na concretude 

do dever plasmado no artigo 24.º, n.º 1 da LCS, isto é, saber quais são efectivamente 

as circunstâncias que o candidato a tomador do seguro deve comunicar ao 

segurador, qual o âmbito desse dever e também como se afere o juízo de relevância 

das matérias.  

A estas questões juntar-se-ão outras, pois assumimos como missão fazer um 

pequeno confronto entre os sistemas de declaração espontânea e os sistemas de 

questionário fechado, ressaltando os méritos e críticas àqueles apontados.  

Através deste cotejo iremos procurar adoptar uma postura crítico-reflexiva 

acerca da opção pelo legislador nacional do sistema de declaração espontânea, 

questionando se tal modelo ainda pode ser aplicável a esta nova realidade onde as 

partes ocupam novas posições no iter negotti. 

Finalizada esta parte central dedicaremos ainda algum tempo a uma 

novidade trazida pela reforma respeitante ao dever do segurador informar o 
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tomador acerca da relevância do dever de declaração de risco e consequências do 

seu incumprimento.  

Para além de se tratar de uma inovação legislativa encara igualmente vários 

problemas, sobretudo referentes à aplicação das regras da responsabilidade civil, 

assumindo um elevado grau de complexidade a aferição de dois dos seus requisitos: 

quantificação do dano e nexo de causalidade. 

Está assim desenhada, grosso modo, a linha sistemática e metodológica que 

nos irá guiar no discorrer das próximas páginas e que, por se tratar de um tema 

denso e complexo, pautaremos o nosso discurso pela maior objectividade possível, 

sem todavia descurar o indispensável rigor jurídico exigido. 

 

 

Capítulo I – O contrato de seguro 

 

1. Noção 

Embora o nosso principal enfoque verse acerca de um aspecto bastante 

específico do contrato de seguro – e, quanto a nós, de elevado grau de relevância –, 

seria constitutivo de uma grave lacuna o facto de não dispensarmos umas breves 

considerações, ainda que de carácter meramente vestibulares, sobre o contrato de 

seguro propriamente dito. 

Assim, as primeiras palavras deste capítulo devem ser dedicadas à noção do 

contrato de seguro, fornecendo ao leitor os elementos indispensáveis para a melhor 

intelecção possível do objecto do presente labor. 

 Dentro das várias definições doutrinais atinentes ao contrato de seguro, 

escolhemos a de MOITINHO DE ALMEIDA, pois será, porventura, a mais completa 

e elucidativa. Não obstante o autor manifestar uma certa relutância no tocante a 

definições legais – definitio in jure civile periculosa –, acabou por formular a seguinte 

definição de contrato de seguro: “é o contrato em que uma das partes, o segurador, 

compensando segundo as leis da estatística um conjunto de riscos por ele assumidos, 
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se obriga, mediante o pagamento de uma soma determinada, a, no caso de realização 

do risco, indemnizar o segurado pelos prejuízos sofridos, ou tratando-se de evento 

relativo à vida humana, entregar um capital ou renda, ao segurado ou a terceiro, 

dentro dos limites convencionalmente estabelecidos, ou a dispensar o pagamento dos 

prémios tratando-se de prestação a realizar em data determinada”1.  

Para finalizar este brevíssimo ponto não podíamos deixar de ressaltar o 

pensamento de JOSÉ VASQUES, ao alertar que uma noção de contrato de seguro 

não é imutável, devendo a mesma sofrer as necessárias adaptações consoante o tipo 

de seguro em causa (ex. vida; habitação, automóvel)2.  

Todavia, para os nossos desígnios, como iremos curar de uma temática 

transversal a todos os tipos de seguro – a declaração inicial de risco –, a definição 

avançada por JOSÉ VASQUES enquadra-se perfeitamente. 

 

2. Partes do contrato 

Como veremos de seguida, a declaração inicial de risco, prevista no artigo 

24.º da LCS, realiza-se ou ganha a sua forma através de uma relação comunicante 

entre o tomador do seguro e a entidade seguradora, pelo que convém caracterizar 

sucintamente estas figuras. Apesar de ser comum o surgimento de outras figuras 

num contrato de seguro, apenas iremos incidir na situação-regra: entidade 

seguradora e o tomador do seguro. 

Dispõe o artigo 16.º, n.º 1, da LCS: “o segurador deve estar legalmente 

autorizado a exercer a actividade seguradora em Portugal, no âmbito do ramo em que 

actua, nos termos do regime jurídico de acesso e exercício da actividade seguradora”3. 

No diploma legal conformador de toda a actividade seguradora em Portugal, 

o RGAS (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril) – Regime Geral da 

 
1 MOITINHO DE ALMEIDA, José Carlos, O Contrato de Seguro no Direito Português e Comparado, 

Lisboa, 1971, pp. 23-24. 
2 Mais desenvolvidamente, VASQUES, José, Contrato de Seguro, Coimbra Editora, 1999, pp. 90-94. 
3 Para REGO, Margarida, o segurador, para todos os efeitos, é um profissional que lida, em moldes 

científicos, com os grandes números. Cfr REGO, Margarida Lima in Contrato de Seguro e Terceiros: Estudo 

de Direito Civil, Coimbra Editora: Wolters Kluwer Portugal, 2010, p. 302. 
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Actividade Seguradora –, no seu artigo 7.º, n.ºs 1 e 2 elenca, de forma taxativa, as 

entidades com capacidade para exercer o comércio dos seguros4.  

Ademais, as referidas entidades necessitam de prévia autorização legal ou de 

verificarem certos requisitos para celebrarem um contrato de seguro, sob pena de 

preencherem o tipo legal de crime previsto no artigo 202.º do RGAS.  

A outra figura presente no contrato de seguro que nos propomos a destacar, e 

de fundamental importância para este trabalho, é a do tomador de seguro5.  

Muito sucintamente podemos definir tomador como a pessoa que celebra o 

contrato de seguro com a entidade seguradora e pode tratar-se quer de pessoa 

singular, quer de pessoa colectiva, encerrando estas categorias alguns problemas 

específicos6. Para terminar esta análise perfunctória deixamos ainda uma alusão ao 

artigo 17.º da LCS, onde se faz menção à possibilidade de o contrato de seguro ser 

celebrado por um representante, preceito exigente e algo perigoso para o tomador, 

pois ser-lhe-ão oponíveis não só os seus conhecimentos como também os do 

representante, solução essa claramente mais satisfatória para as entidades 

seguradoras. 

 

 

 

 

 
4 Atendendo à importância da actividade seguradora nas sociedades de risco actuais, MENEZES CORDEIRO 

defende que são “necessidades de segurança” que estão na base do carácter estrito operado pelo artigo 7.º, 

n.ºs 1 e 2 do RGAS. Vide MENEZES CORDEIRO, António, Direito dos Seguros, FDUL, Almedina, 2013, 

pp. 471-472. 
5 Expressão “não muito feliz”, na opinião de PEDRO MARTÍNEZ in ROMANO MARTÍNEZ, Pedro, 

Direito dos Seguros - Apontamentos, Principia, 2006, p. 53. 
6 Tratando-se de pessoa singular a mesma deve ter capacidade de exercício bastante, isto é, a idoneidade para 

exercer direitos e cumprir obrigações por acto próprio e exclusivo ou mediante representante voluntário; Já as 

pessoas colectivas, em virtude do artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais que proíbe os actos 

gratuitos ou liberalidades por parte das sociedades, podem deparar-se com alguns obstáculos na elaboração 

de contratos de seguro. Como elas assumem a obrigação de pagar um prémio uma vez realizado o risco, se a 

sociedade não for a própria beneficiária, esse pagamento traduzir-se-á numa liberalidade, proibida pelo artigo 

6.º do CSC. Todavia, as sociedades podem realizar contratos de seguro desde que nisso tenham um interesse 

próprio – artigo 6.º, n.º 3 do CSC -, como por exemplo, o seguro a favor de um trabalhador. MENEZES 

CORDEIRO, ob. cit. nota 4, pp. 474-475. 
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3. O risco enquanto elemento do contrato 

No ponto 1 deste capítulo, quando perfilhamos uma das várias 

concepções/definições do contrato de seguro, certamente não passou despercebida 

a referência ao risco.  

Apesar de não existir uma fórmula exacta para definir o contrato de seguro, é 

inegável que a observância de um determinado risco é indispensável para a validade 

do mesmo, pois veja-se o artigo 1º da LCS ao descrever “por efeito do contrato de 

seguro, o segurador cobre um risco determinado do tomador de seguro […] ” (itálico 

nosso). Presente em todos os momentos do contrato, existindo inclusive uma secção 

na LCS reservada à alteração do risco – Secção I do Capítulo VIII, artigos 91.º a 94.º –, a nós 

interessa-nos particularmente a relevância do risco no domínio das informações 

preliminares, maxime, as declarações que o tomador do seguro está obrigado a 

transmitir ao segurador antes da celebração do contrato (artigo 24.º da LCS).  

Ainda assim, antes de nos debruçarmos sobre esse particular aspecto do 

dever de informação, convém dar conta da importância assumida pelo risco no 

contrato de seguro. 

Nas palavras de LUHMANN não existe uma definição de risco que consiga 

satisfazer os requisitos da ciência, pois cada área de investigação parece satisfeita 

com as orientações provindas do seu particular contexto teórico7.  

Assumindo-se como termo polissémico, sendo que a sua indefinição remonta 

desde logo à própria etimologia, onde era associada, no Direito romano, como alea, 

isto é, a eventualidade de um acontecimento incerto8, importa indagar o seu 

significado e relevância jurídica.  

Com um estudo cuidado sobre a temática dos seguros e, indispensavelmente, 

da importância do risco, MARGARIDA LIMA REGO distingue, de forma analítica, os 

elementos do risco.  

 
7 LUHMANN, Niklas, in Risk: A Sociological Theory, Berlim, Walter de Gruyter, 1993, p. 6. 
8 Uma curta resenha histórica in MENEZES CORDEIRO, António, ob. cit. (nota 4), p. 484. 
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Para a autora existe, de um lado, a possibilidade que representa a incerteza: 

quanto à ocorrência (incertus an) e quanto ao momento (incertus quando)9; do 

outro lado, há um desvalor, implicando a relevância das incertezas com carácter 

negativo10.  

O desvalor contém ainda outros subelementos, pois representa um juízo de 

risco, daí que deva existir a percepção de informação11, a inevitabilidade da acção 

humana12, a ausência de informação13 e a prognose, como conhecimento de 

situações futuras14. Através desta análise dos elementos constitutivos do risco, 

podemos utilizar a construção de JOSÉ VASQUES para definir, objectivamente, o 

risco “como o evento futuro e incerto cuja materialização constitui o sinistro”15. 

No tocante à sua relevância jurídica, é legítimo colocar o contrato de seguro 

como forma por excelência de diminuição dos riscos inerentes às sociedades 

contemporâneas e respectivos avanços tecnológicos, onde os indivíduos procuram 

garantias de segurança e eliminação ou redução de incertezas.  

Destarte, a opção por um contrato de seguro, para LUÍS POÇAS, traduz-se na 

“dispersão do risco, distribuindo um risco pequeno por um grande número de 

indivíduos (prémio), em vez de concentrar um risco elevado apenas num indivíduo 

(dano) ”1617.  

Factor não despiciendo da importância que assume o risco nesta sede é a 

consequência da sua não verificação, quer ab initio, quer durante a vigência do 

contrato. Já o revogado Código de Veiga Beirão, no seu artigo 436.º, preceituava que 

“o seguro é nulo se […] o segurador tinha conhecimento de haver cessado o risco […]”, 

 
9 LIMA REGO, Margarida, ob. cit. (nota 3), pp. 69 e ss. 
10 Ibidem, pp. 75 e ss. 
11 Ibidem, pp. 79 e ss. 
12 Ibidem, pp. 85 e ss. 
13 Ibidem, pp. 100 e ss. 
14 Ibidem, pp. 118 e ss. 
15 VASQUES, José, ob. cit. (nota 2), p. 127. 
16 Vide POÇAS, Luís, in O Dever da Declaração inicial do Risco no Contrato de Seguro, Coimbra: 

Almedina, Teses, 2013, p. 88. 
17 Remetemos o leitor para o estudo efectuado por LUIS POÇAS acerca das várias classificações de risco em 

POÇAS, Luís, Estudos de Direito dos Seguros, Almeida & Leitão, Lda, 2008, pp. 75-81. 
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e na actual LCS, o artigo 44.º estipula um regime ainda mais cuidado e transversal a 

todo o contrato, ferindo o mesmo de nulidade se o risco nunca existiu, ou, por outro 

lado, deixou de existir com o decurso do tempo18.  

Em jeito de conclusão a este apartado e para reforçar a centralidade do risco 

no âmbito do contrato de seguro, utilizamos o raciocínio de MENEZES CORDEIRO, 

quando este insigne civilista afirma que uma definição daquele contrato sem 

referência ao risco seria, formalmente, “inatacável”19.  

Porém, existindo um acordo onde o segurador se obrigava, mediante a 

prestação de um prémio, a favor do beneficiário, a cobrir determinado evento 

aleatório, iria consubstanciar-se numa “simples aposta”20.  

Isto porque o seguro, na sua essência, surge para fazer face à cobertura de um 

risco, e esta situação exige uma supervisão e a tutela do Estado, já para não referir o 

seu carácter conformador de todo o regime estabelecido no Direito material dos 

seguros21. 

 

 

Capítulo II – Deveres de informação do tomador de seguro 

 

1. A declaração inicial do risco  

1.1. Contextualização e aspectos preliminares 

Tida por muitos estudiosos do direito dos seguros como um dos seus 

aspectos mais relevantes, a declaração inicial do risco teve as suas origens no direito 

 
18 É importante salientar que esta consequência, rectius, a nulidade, traz naturalmente efeitos para ambas as 

partes do contrato, tais como as devoluções do prémio por parte do segurado ou a cobertura do sinistro pela 

entidade seguradora, consoante o circunstancialismo fáctico que aqui não nos importa referir. Cfr. 

MENEZES CORDEIRO, António, ob. cit. (nota 4), pp. 488-489. 
19 Ibidem, p. 487. 
20 Idem, ibidem. 
21 Idem, ibidem. 



O dever de declaração inicial do risco: âmbito, critério de relevância (materiality test) e… 
 

Fábio Gulpilhares 

 
 

 

 Online, outubro de 2020 | 10 

marítimo22 e traduzia-se, essencialmente, numa troca de informações entre as partes 

envolvidas no contrato de seguro, marcado indelevelmente pela “uberrima fides”.  

A natureza fiduciária desta relação justificava-se pela assimetria de 

informação existente, isto é, o tomador de seguro encontrava-se na posse da 

informação essencial para individualizar e delimitar o risco a segurar, daí que ao 

segurador nada restasse a não ser confiar nas declarações daquele23.  

Para ANGELA SOLIMANDO, o segurado é o “proprietário” ou o “gestor” do 

bem a segurar, pois tem o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes, os 

perigos ameaçadores para a sua vida ou para o seu património e, acima de tudo, 

detém um interesse consideravelmente superior ao do segurador no que toca à não 

materialização do risco em dano24.  

Pensada inicialmente para a protecção dos comerciantes individuais, outrora 

considerados como a parte mais fraca na relação negocial, o dever de declaração 

inicial assistiu a uma considerável viragem na sua modelação e compreensão.  

Vimos há pouco que o tomador de seguro era a parte detentora por 

excelência das circunstâncias significativas para a apreciação do risco, mas a 

constante evolução científica e tecnológica verificada a partir do século XX leva a 

uma recompreensão do seu significado na matéria dos seguros.  

Como evidencia JÚLIO GOMES, a declaração de risco surgiu num “contexto 

histórico” de contratação individualizada, onde o contrato era literalmente 

celebrado “face a face”, mas na sociedade moderna em que vivemos a realidade é 

outra e os contratos “pessoais” deram lugar aos contratos estandardizados e de 

adesão25.  

 
22 Um ensaio histórico acerca da importância do seguro marítimo na conformação do direito dos seguros e 

suas principais notas, VERA-CRUZ, Eduardo, “Os Seguros Marítimos nas Rotas Portuguesas do Ultramar: 

Uma perspectiva histórico-jurídica (Séculos XV-XVI) ”, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, Volume XXXIX, n.º 1, 1998, pp. 257-266. 
23 GOMES, Júlio, O Dever de Informação do (Candidato A) Tomador de Seguro na Fase Pré-Contratual, À 

Luz do Decreto-Lei Nº 72/2008, de 16 de Abril, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos 

Ferreira de Almeida, Volume II, Almedina, 2011, pp. 388-389. 
24 Apud, ibidem, p. 389. 
25 Ibidem, pp. 393-394. 
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Será ainda uma premissa válida partir do pressuposto que a entidade 

seguradora emerge no iter negotti como parte mais fraca? Não nos parece, pois o 

desenvolvimento tecnológico deu a possibilidade de acesso a muita informação 

armazenada naquilo que podemos designar como “mundo virtual”, com claro 

benefício para as entidades seguradoras que deste modo podem aferir 

cuidadosamente a probabilidade de ocorrência do risco e os inerentes cálculos de 

prémio de seguro.  

Em apreciação global é razoável inferir que, actualmente, apesar de o 

tomador de seguro, regra geral, ser conhecedor por excelência do risco, é 

igualmente verdade que não será, a priori, a pessoa mais indicada para saber quais 

dessas informações relevantes devem ser transmitidas ao segurador.  

Para além disso, os deveres de informação são variáveis consoante o tipo de 

seguro em causa, por exemplo, nos seguros pessoais assume grande importância, 

mas num seguro de locação de viatura já desvanece essa relevância, e aqui o 

tomador apenas se limita a responder às questões formuladas pelo segurador26. 

Finalizado este ponto introdutório passaremos, de seguida, à análise concreta 

do dever de declaração inicial de risco presente no artigo 24.º da LCS, onde o seu 

regime jurídico sofreu algumas alterações em relação à sua antiga disciplina 

constante no artigo 429.º do centenário Código Comercial de Veiga Beirão. 

 

1.2. Natureza jurídica  

Um primeiro aspecto a considerar no estudo do artigo 24.º da LCS é tentar 

descortinar qual a natureza jurídica deste “dever de informação” a cargo do tomador 

do seguro. Podemos avançar, desde já, que em relação a este particular iter a 

doutrina tem divergido na hora de avançar com uma resposta.  

De carácter controverso, a natureza da declaração inicial do risco tem sido 

entendida pela maioria da doutrina como um ónus, e não um verdadeiro dever 

jurídico. Na base deste pensamento encontra-se o facto de o incumprimento da 

 
26 Ibidem, p. 395. 
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declaração inicial do risco não acarretar a responsabilidade civil pré-contratual ou 

culpa in contrahendo, mas apenas desvantagens para o segurado a nível de cobertura 

do risco – uma vez ocorrido o risco, a entidade seguradora pode-se eximir à sua 

prestação total ou parcialmente27.  

Afastando-se deste entendimento, LUÍS POÇAS, através de um estudo 

aturado acerca desta problemática, erige uma construção dogmática acerca da 

natureza jurídica da declaração de risco que, a nosso ver, é de sufragar.  

Para o autor, embora se possa considerar a declaração como acto vinculado, 

pois corresponde ao cumprimento de um dever – dever esse previsto no artigo 24.º, n.º 1, da 

LCS –, a actuação do candidato a tomador em conformidade com essa vinculação é 

voluntária28. Prosseguindo, enfatiza que a declaração do risco é, acima de tudo, uma 

comunicação de circunstâncias/informações indispensáveis à apreciação do risco 

pelo segurador, daí denominá-la de “acto comunicativo” enquanto “exteriorização de 

um juízo intelectivo do declarante”29. 

A declaração inicial do risco, na sua génese, não pode ser vista como uma 

declaração negocial, pois através deste “acto comunicativo” o candidato a tomador 

de seguro não transmite a sua intenção de se vincular contratualmente à 

contraparte, mas apenas exprime um juízo ou um conhecimento acerca de 

determinada circunstância30. Assumindo esta faceta, a declaração do risco deve ser 

considerada como declaração de ciência, todavia, resta qualificá-la como simples 

acto jurídico ou acto material, dicotomia avançada pelo autor que temos vindo a 

referir. Fazendo uma subdivisão dos actos jurídicos em actos declarativos e 

operações jurídicas ou actos reais, a declaração do risco insere-se na primeira 

categoria aludida, pois é no seio dos actos declarativos que aquela, enquanto 

 
27 Ibidem, pp. 402-403. 
28 Cfr. POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 373. 
29 MENEZES CORDEIRO, António, Tratado de Direito Civil Português, Parte Geral, Tomo I, 3.ª Edição, 

2005, p. 541. 
30 PAIS DE VASCONCELOS, Pedro, Teoria Geral do Direito Civil, 6.ª Edição, Almedina, 2010, pp. 405-

409. 
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declaração de ciência e reveladora de uma vontade de acção e declaração deve ser 

entendida.  

Assim, e uma vez que o não cumprimento do preceituado no artigo 24.º da 

LCS despoleta as consequências previstas noas artigos 25.º e 26.º do mesmo diploma, 

a descrição do risco pelo candidato a tomador do seguro assume-se como um acto 

jurídico simples31. 

 

1.3. Forma da declaração inicial de risco 

Em virtude da ausência de preceitos legais a consagrar, expressis verbis, a 

necessidade (ou não) de forma escrita para a declaração do risco, tem sido debatida 

a seguinte questão: deve ser observado certo formalismo para a sua validade ou, pelo 

contrário, pode a mesma ser prestada oralmente? Mais uma vez, a doutrina diverge. 

Entre os defensores de uma política de “desburocratização” encontra-se 

JÚLIO GOMES e, para sustentar a sua posição, faz-se valer das redacções dos artigos 

24.º a 26.º – normas relativamente imperativas de acordo com o artigo 13.º da LCS, 

apenas derrogáveis no sentido mais favorável ao tomador de seguro –, alegando a 

inexistência de alusão a qualquer forma especial das declarações do candidato a 

tomador do seguro, e sublinha ainda a não aplicabilidade do artigo 120.º da LCS por 

este dizer respeito apenas e só a comunicações32-33.  

Como último argumento, e porventura o mais profícuo, ao citado autor 

causa-lhe uma certa estranheza o facto de o contrato de seguro não estar sujeito a 

qualquer formalidade e a prestação de informações pelo tomador do seguro ter de 

constar em suporte escrito34.  

Partidário uma posição “mitigada”, chamemos-lhe assim, surge JOSÉ 

MORGADO, isto porque em relação ao artigo 120.º da LCS o mesmo parece excluir 
 

31 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 376. 
32 GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 407, n. 39. 
33 O autor tem muitas dúvidas acerca da “subsunção” das informações prestadas pelo candidato a tomador de 

seguro na expressão “comunicações” presente no artigo 120.º da LCS. Neste sentido, exorta o leitor a atentar 

no teor do artigo 31.º, n.º 1 da LCS, em que a lei parece traçar uma zona de fronteira entre a prestação de 

informações e as comunicações, pois refere-se a ambas de forma separada. Ibidem, p. 407, n. 39. 
34 Idem, ibidem. 
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da sua aplicabilidade a declaração inicial do risco presente no artigo 24.º daquele 

diploma, defendendo, todavia, a forma escrita às declarações provindas dos artigos 

25.º e 26.º, atinentes às omissões ou inexactidões dolosas ou negligentes, 

respectivamente35.  

Do outro lado da querela, propugnando pela exigência da forma escrita das 

declarações do candidato a tomador do seguro antes da celebração do contrato e, 

por inerência, a aplicação do artigo 120.º da LCS, situa-se LUÍS POÇAS.  

Rebatendo as objecções levantadas por JÚLIO GOMES, sobretudo ao nível da 

“omissão” existente nos artigos 24.º a 26.º quanto à forma a revestir pelas 

declarações e à dicotomia “comunicações” vs. “prestação de informações”, aquele 

autor concebe uma posição que, em nosso entendimento, melhor se coaduna com o 

actual regime da declaração inicial do risco.  

No vasto leque de argumentos avançados por LUÍS POÇAS consideramos 

dotado de particular significado o tocante à exigência de forma escrita para as 

variações do risco ao longo do contrato de seguro. 

 Para o autor, se as situações de agravamento de risco devem ser sujeitas a 

forma especial – JOSÉ MORGADO também vai neste sentido, ao incluir o artigo 91.º 

da LCS como fazendo parte das comunicações abrangidas pelo artigo 120.º do 

mesmo diploma36 –, por argumento de maioria de razão, a declaração inicial do 

risco também deve seguir esse regime37-38.  

Não se percebe, igualmente, como é que a submissão a forma escrita do 

artigo 24.º da LCS assumiria um carácter mais desfavorável ao tomador do seguro, 

pois vejamos: ao constar de documento escrito, a prestação de informações em sede 

 
35 No comentário ao artigo 120.º da LCS, o autor faz uma enumeração que podemos presumir taxativa dos 

incisos normativos aos quais é exigida forma escrita, e dessa “lista” não figura o artigo 24º. MORGADO, 

José Pereira, in Lei do Contrato de Seguro Anotada, 2.ª Edição, 2011, Almedina, Artigo 120.º, pp. 417-418. 
36 Ibidem, pp. 417-418. 
37 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 358. 
38 Acompanhamos completamente este raciocínio, isto porque a lei ao fazer esta distinção parece estar a 

atribuir maior importância ao agravamento do risco ocorrido após a celebração do contrato em detrimento 

das declarações proferidas pelo candidato a tomador na fase pré-contratual. A nosso ver, a declaração inicial 

de risco é dos aspectos com maior repercussão na actividade seguradora, servindo para modelar, ab initio, 

todo o contrato, daí ser merecedora de um tratamento que garanta mais segurança jurídica. 
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de risco pode trazer grandes benefícios ao candidato a tomador, a nível probatório, 

se confrontado com alegadas omissões dolosas ou negligentes39.  

Concluindo, por razões de segurança e certeza jurídicas, aliadas ao recíproco 

interesse das partes na eventualidade de existirem dissídios implicando a ausência 

de certas informações em sede de risco, é aconselhável a reprodução das mesmas em 

suporte escrito40.  

Destarte, não se vêm motivos para afastar a aplicabilidade do artigo 120º da 

LCS à declaração inicial de risco, pois só uma interpretação marcada por um 

“pendor excessivamente formal” é que faz emergir uma cisão entre “comunicações” e 

“prestação de informações” porque, bem vistas as coisas, as informações tornam-se 

receptícias mediante uma comunicação41.  

 

 

 

Capítulo III – O Regime Jurídico do Artigo 24.º da LCS 

 

1. Considerações preliminares 

A declaração inicial do risco (disclosure of risk, vovertragliche anzeigepflicht, 

déclaration des risques, decrizione del rischio), hoje positivada no artigo 24.º da LCS, 

pode ser entendida como um manancial de informações, na posse do candidato a 

tomador do seguro, que devem ser comunicadas à entidade seguradora a fim de 

permitir a esta a avaliação do risco e o cálculo do respectivo prémio de seguro.  

Por outras palavras, constitui um “dever pré-contratual” ocorrido na fase de 

formação do contrato com vista à celebração do mesmo42.  

 
39 Idem, ibidem. 
40 Embora seja de louvar a significativa tendência para reduzir os formalismos inerentes ao contrato de 

seguro, é demasiado imprudente alastrar essa “política” a um aspecto tão relevante e nevrálgico como a 

declaração de risco. Sobre os méritos desta tendência, ROMANO MARTÍNEZ, Pedro, ob. cit. (nota 35), 

Comentários Complementares ao Artigo 120.º, p. 418. 
41 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 358. 
42 DONATI, Antigono, Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private, I, Milão, 1952, p. 297. 
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Como já demos conta no presente artigo, a matéria regulada nos artigos 24.º a 

26.º da LCS foi outrora circunscrita num único preceito constante no Código 

Comercial de Veiga Beirão, no artigo 429.º mais concretamente.  

Assim, um dos objectivos primaciais da autonomização da declaração do 

risco na LCS e da sua subdivisão em três incisos normativos (os artigos 25.º e 26.º são 

atinentes ao incumprimento do artigo 24.º) foi a redução da incerteza das soluções jurídicas 

preconizadas pelo revogado artigo 429.º do C.Com, uma vez que aquelas eram 

fortemente imbuídas de um proteccionismo da pessoa do segurador43.  

Ao ser detectável uma ponderosa mudança no arquétipo do direito dos 

seguros – celebração de contratos, leia-se –, emergindo a entidade seguradora numa 

posição de clara supremacia neste domínio, uma vez que conhece melhor o 

funcionamento dos contratos e possui os elementos indispensáveis para o cálculo do 

risco44, impunha-se a redefinição de um regime que se encontrava desfasado da 

realidade em virtude do seu carácter centenário.  

Em face da aludida passagem de um código centenário para um diploma 

autónomo e consequente mudança de paradigma, iremos abordar alguns dos 

aspectos mais relevantes nesta sede.  

Falamos, por exemplo, do âmbito das declarações comunicadas pelo 

candidato a tomador do seguro: deve este declarar tudo o que conhece, exigindo-se 

assim uma atitude “pró-activa” no sentido de recorrer a todos os meios possíveis 

 
43 Isto resulta do próprio preâmbulo do Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16.04, quando o legislador se refere às 

mudanças efectuadas ao nível dos deveres de informação do tomador de seguro na fase pré-contratual. É 

igualmente enfatizado o n.º 4 do artigo 24.º da LCS, obrigando o segurador a informar o tomador de seguro 

acerca do dever presente no n.º 1 do mesmo artigo, sob pena de aquele incorrer em responsabilidade civil nos 

termos gerais. Será dispensado algum do nosso tempo, posteriormente, acerca deste aspecto relevante e algo 

complexo. 
44 Inverte-se assim a apologia marcada pela defesa da entidade seguradora como parte “mais frágil ou fraca”, 

visível no dealbar no século XV, onde são elaboradas as primeiras referências às declarações do candidato a 

tomador de seguro nas leis de seguro marítimo de Barcelona de 1435, 1458 e 1484. Apud GOMES, Júlio, ob. 

cit. (nota 23), p. 388, n.4.  

Ainda arraigado a essas concepções tradicionais, o artigo 429.º do C.Com. gizava um regime muito favorável 

ao segurador, consagrando a invalidade do contrato através da nulidade (forma mais grave) se se verificasse 

qualquer declaração inexacta das circunstâncias conhecidas pelo tomador sobre a apreciação do risco, 

independentemente da boa ou má fé do segurador. Com um estudo mais cuidado, GALVÃO TELES, Joana, 

“Deveres de Informação das Partes”, in Temas de Direito dos Seguros – A Propósito da Nova Lei do 

Contrato de Seguro, Colecção MLGTS, Almedina, 2012, pp. 251-254. 
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para emitir uma declaração do risco sem qualquer lapso ou, apenas deve declarar o 

efectivamente conhecido sem recorrer a estas diligências adicionais?  

Situados ainda no artigo 24.º da LCS vamos, igualmente, sopesar o relevo 

assumido pelo questionário elaborado pela seguradora e, concomitantemente, 

confrontar os sistemas de questionário fechado com os de declaração espontânea, a 

fim de aquilatar os respectivos méritos da sua adopção, fazendo uma apreciação do 

modelo acolhido pela nossa lei.  

 

2. Artigo 24.º, n.º 1 da LCS – O dever de informação do candidato a 

tomador de seguro. 

O contrato de seguro, ao assumir-se como um contrato aleatório, que apenas 

se efectiva com a ocorrência de um determinado evento futuro e incerto e onde a 

entidade seguradora assume a obrigação de cobrir os prejuízos decorrentes da 

concretização do risco, não restam dúvidas quanto à nuclear importância dos fluxos 

informativos. 

Através desta aleatoriedade intrínseca ao contrato de seguro poderia 

defender-se, prima facie, a ausência de qualquer tipo de deveres de informação por 

parte do candidato a tomador de seguro, deixando vigorar abertamente o princípio 

do caveat emptor.  

Em Inglaterra, como evidencia SINDE MONTEIRO, o princípio regra foi 

sempre no sentido de considerar que não existe “nenhum dever geral de informar a 

contraparte sobre factos que ela desconhece e sejam de molde a influenciar a sua 

decisão de contratar (duty to disclose material facts) ”45.  

 
45 Esta perspectiva é claramente acolhedora do princípio supra referido do caveat emptor, onde as respectivas 

partes devem tomar as devidas precauções, encetando diligências com vista à recolha de informação para 

evitarem a celebração de negócios prejudicais aos seus interesses. Vide SINDE MONTEIRO, Jorge Ferreira, 

in Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Almedina, 1989, pp. 154-155.  
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Porém, apesar de se reconhecerem os méritos da aplicação do caveat emptor 

em matéria contratual, a rigidez daquele princípio deve sofrer importantes 

excepções, sobretudo no que toca ao domínio da actividade seguradora46.  

A razão de se excepcionarem os contratos de seguro, estimulando a troca de 

informações entre as partes – entidade seguradora e tomador ou segurado, leia-se –, tem a 

ver com a particular “relação de confiança” estabelecida, levando a que a doutrina 

comummente designe aqueles contratos por “uberrima fides”.  

Considerando esta idiossincrasia, é facilmente compreensível que o 

candidato a tomador do seguro deva informar correctamente a contraparte acerca 

das circunstâncias relevantes para apreciação do risco, ainda que a entidade 

seguradora na eventualidade de realizar um questionário, não tenha interrogado 

expressamente certos aspectos que se assumam significativos47.  

De outra forma, sublinha ALBUQUERQUE DE MATOS, inexistindo qualquer 

tipo de informação prestada pelo tomador de seguro, deixando a seguradora num 

estado de completa ignorância, converteria a aleatoriedade do seguro numa 

“característica contratual leonina” para estas48.  

Ao registar uma evolução assinalável, as entidades seguradoras relegaram o 

tomador de seguro para a posição “mais frágil” na relação contratual, quando 

outrora era precisamente o inverso.  

Ainda assim, é sobre este que recai o dever de informação, obrigação essa que 

não se pode considerar como excessiva ou injusta, e porquê? Como adianta SINDE 

MONTEIRO existem os deveres de informação ou esclarecimento precisamente pela 

 
46 Ibidem, pp. 155-156. 
47 Neste sentido, ALBUQUERQUE DE MATOS, Filipe, “As declarações reticentes e inexactas no contrato 

de seguro”, in ARS IVDICANDI Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, 

Volume II: Direito Privado, Coimbra Editora, p. 466. 
48 Ibidem, p. 467. Sem deterem qualquer informação, as entidades seguradores nunca conseguiriam calcular 

um prémio de seguro adequado ao risco que se propõem a cobrir. Se por vezes, ao obterem conhecimento das 

circunstâncias, recusariam liminarmente a celebração de contratos, outras, o prémio de seguro tenderia a 

sofrer um agravamento substancial em função do elevado risco. Exemplificando com os ataques terroristas de 

11 de Setembro de 2001 nos EUA, ALBUQUERQUE DE MATOS remata que face ao estrangulamento das 

seguradoras por consequência da cobertura dos danos pessoais e patrimoniais das vítimas, deixaram de ser 

celebrados contratos de seguro envolvendo terrorismo. Idem, n.25.  
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“desigualdade ou desnível de informação”, e daí existir uma “particular necessidade de 

protecção”49.  

É indiscutível a maior preparação técnica das empresas de seguros, que 

habituadas a lidar com a lei dos grandes números50 conhecem melhor o âmbito e o 

conteúdo do contrato, um conjunto de condições relacionadas com cláusulas 

contratuais, franquias, etc51.  

Por outro lado, é o candidato a tomador que melhor conhece as 

circunstâncias relevantes para a apreciação do risco, e é precisamente o equilíbrio 

entre a assimetria de informação existente que deve ser alcançado pelas partes de 

molde a que os princípios da boa-fé e da transparência possam sair reforçados. 

Depois de tecidas estas considerações acerca da razão de ser e da importância 

dos fluxos informativos, vejamos agora alguns dos requisitos do artigo 24.º, n.º 1 da 

LCS, a começar pelo momento em que é efectuada a declaração do risco. 

A lei diz-nos, claramente, que a declaração do risco deve ser prévia à própria 

formação do contrato, ocorrendo na sua fase genética, pois é isso que resulta da 

redacção do n.º 1 do artigo 24.º da LCS “[…] antes da celebração do contrato […]”52.  

Alerte-se, todavia, que apesar de estarmos perante um dever pré-contratual, o 

mesmo deve ser transversal a todo o processo formativo, ou seja, o seu 

cumprimento ao ser aferido no momento da conclusão do contrato, todas as 

circunstâncias ocorridas e conhecidas após o início das negociações e até ao seu 

terminus devem ser comunicadas à seguradora53-54.  

 
49 SINDE MONTEIRO, Jorge Ferreira, ob. cit. (nota 45), p. 360. 
50 Sobre esta questão, vide OLIVEIRA MARTINS, Maria Inês de, O Seguro de Vida Enquanto Tipo 

Contratual Legal, Wolters Kluwer, Coimbra Editora, 2010, pp. 154-161. 
51 VASQUES, José, Declaração de Risco, Deveres de Informação e Boa-Fé, SPAIDA, Boletim Informativo, 

2004, n.º 1 (Janeiro), p. 6 
52 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 331. Uma vez que o dever se insere no iter negotti, precedendo a 

conclusão do contrato, RUBIO VICENTE salienta que aquele dever “não deriva do contrato, porque ele 

surge e desenvolve-se à margem deste, e actua como pressuposto ou requisito prévio”. Vide RUBIO 

VICENTE, Pedro J., El deber precontractual del declración del riesgo en el contrato de seguro, MAPFRE, 

Madrid, 2003, p. 55. 
53 POÇAS, Luís, ibidem, p. 332, RUBIO Vicente, Pedro J., ibidem, pp. 55-56, GALVÃO TELES, Joana, ob. 

cit. (nota 44), p. 255. Após a conclusão do contrato, estaremos perante um regime diferente, o do 

agravamento do risco – artigo 93.º da LCS.  
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Nesta sede, cumpre fazer uma curta alusão ao direito inglês apenas para 

ressaltar uma diferença assinalável, em termos de âmbito temporal da declaração do 

risco, comparativamente ao nosso regime.  

Naquele sistema jurídico, na senda dos “contratos renováveis”, deve ser 

sempre dado cumprimento à declaração do risco quando o contrato é renovado, 

pois a renovação é vista como a celebração de um novo contrato55.  

Ao invés, no direito português, mesmo no caso de prorrogação/renovação de 

contrato, não há lugar a uma nova declaração, pois considera-se o contrato como 

“um só”, pelo que as possíveis “variações de risco” devem obedecer ao regime do 

artigo 93º da LCS56. 

Resta-nos dizer, em relação a este momento inicial, que uma declaração 

intempestiva, inexacta ou omissiva por parte do candidato a tomador de seguro, 

verificada após a conclusão do contrato, ficará à mercê da censura do Direito – para 

além de desferir um rude golpe no princípio da boa-fé –, mais concretamente das 

consequências previstas nos artigos 25.º ou 26.º da LCS. 

  

2.1 Delimitação do âmbito da declaração do risco e critério de 

relevância (materiality test) 

Se atentarmos na construção do artigo 24.º, n.º 1 da LCS, vimos que ele se 

encontra decomposto em várias partes: uma obrigação recaída sobre o tomador de 

seguro (i), antes da celebração do contrato (ii), com o intuito de emitir uma 

declaração exacta de todas as circunstâncias conhecidas ou que razoavelmente deva 

ter por significativas (iii), para apreciação do risco pelo segurador (iv) [itálicos 

nossos].  

 
54 Diferentemente no direito alemão, onde vigora o princípio do questionário fechado, e que uma vez 

realizado o candidato fica “desonerado” de comunicar possíveis circunstâncias verificadas após a resposta ao 

questionário. É um mecanismo que, como veremos adiante, não vigora no nosso ordenamento jurídico. 

GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 404. 
55 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 333. 
56 Idem, ibidem. 
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No presente artigo já nos foi possível curar alguns dos tópicos em que se 

desdobra este artigo 24.º, restando agora “tomar sobre os ombros” a complexa tarefa 

de deslindar o âmbito do dever a cargo do tomador do seguro.  

Serão pertinentes questões como: quais os factos que devem ser declarados 

pelo tomador? Exigir-se-á um conhecimento exaustivo de todas as circunstâncias 

significativas – conhecidas ou não pelo proponente – para a apreciação do risco? 

Existe um dever de indagação, básico e sumário, a cargo do tomador? Por último, 

qual o critério de relevância exigido pela nossa lei? Deve-se ter em linha de conta o 

segurador médio, o prudent insurer, ou antes aquele segurador em concreto? É 

partir destas e outras questões que pautaremos o nosso discurso em diante. 

Ao ser emitida uma declaração inicial do risco, o tomador de seguro 

transmite, acima de tudo, informações/circunstâncias que considera pertinentes ao 

segurador para este realizar uma correcta apreciação do risco e calcular o respectivo 

prémio de seguro. Posto isto, há necessidade de recorrer ao ensinamento de SINDE 

MONTEIRO que define informação como “exposição de uma dada situação de facto, 

verse ela sobre pessoas ou coisas” e dirige-se à comunicação de factos objectivos57. 

Deste modo, quais os factos, ou sobre que factos deve versar esta comunicação, nos 

termos do artigo 24.º, n.º 1, da LCS? 

Relativamente ao âmbito material, é intangível que o mesmo se deve reportar 

a factos e circunstâncias susceptíveis de influir e modelar as condições do contrato 

de seguro.  

Porém, a lei não é muito transparente no respeitante à amplitude do dever 

referido, maxime, estabelecer o concreto “modo de actuação” do tomador de seguro 

no iter negotti, daí existirem algumas querelas doutrinais. Para sermos bem-

sucedidos na tarefa a que nos propusemos, é indispensável não descurar premissas 

básicas, tais como: a declaração do risco traduzir-se num dever de verdade 

 
57 SINDE MONTEIRO, Jorge Ferreira, ob. cit. (nota 45), p. 15.  
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material58, a boa-fé intrínseca a este tipo contratual e a assimetria de informação 

como fundamento para excepcionar o princípio do caveat emptor. 

Na hora de avançar para a interpretação do inciso normativo onde está 

lapidado o dever de declaração, a doutrina diverge quanto ao alcance dos vocábulos 

“circunstâncias conhecidas”.  

Para autores como JÚLIO GOMES, num registo estritamente literal do n.º 1 

do artigo 24.º da LSC, o dever de declaração diz respeito, apenas e só, às 

circunstâncias efectivamente conhecidas pelo tomador, e não as cognoscíveis, ou 

seja, as que podia ou deveria conhecer, isto porque “ninguém pode ser obrigado a 

declarar factos que ignora”59.  

Na base deste entendimento, para além da hermenêutica subjacente ao 

preceito legal, advoga ainda o autor que a ser de outra forma – leia-se, exigir do 

tomador um dever de diligência onde procure rodear-se de factos que desconheça – 

seria extremamente oneroso para o candidato a tomador num sistema que já de per 

si lhe é desfavorável, transformando este numa espécie de “segurador do 

segurador”60.  

Apesar de nos sentirmos sintonizados com a perspectiva de JÚLIO GOMES 

seria incongruente não apresentar a argumentação utilizada pelos autores com 

diferente visão deste artigo 24.º, n.º 1, da LCS, campo fértil para essa divergência em 

virtude de não demarcar os limites do dever de declaração. 

LUÍS POÇAS, através do estudo, porventura mais intensivo no nosso 

ordenamento jurídico sobre a declaração de risco, indaga se efectivamente o dever 

plasmado no artigo 24.º, n.º 1, da LCS se cinge, unicamente, às circunstâncias 

conhecidas pelo candidato a tomador do seguro.  

 
58 Ibidem, p. 156. 
59 GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), pp. 405-406. O autor vinca esta sua perspectiva com a reforma operada 

em 2008, pois na vigência do anterior regime – artigo 429.º do C.Com –, marcadamente favorável ao 

segurador, aceitava que o tomador, face a perguntas concretas daquele, deveria fazer um “esforço” de forma 

a recordar qualquer elemento susceptível de influir na decisão de celebrar o contrato. GOMES, Júlio, O 

Dever de Informação do Tomador de Seguro na Fase Pré-Contratual, in II Congresso Nacional de Direito 

dos Seguros, Coordenação de António Moreira e M. Costa Martins, Almedina, 2001, pp. 87-89. 
60 GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 406. 
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Embora reconhecendo a descrição do risco como declaração de ciência, em 

que se presume o conhecimento, por parte do tomador, das circunstâncias 

relevantes para a apreciação do risco, o autor questiona, recorrendo à máxima da 

boa-fé presente nestes contratos, se não deve existir um “básico dever de 

indagação”61.  

Imaginemos, por momentos, a seguinte situação da vida real: “O senhor X 

pretende realizar um seguro de vida, dirigindo-se, para o efeito, a uma entidade 

seguradora da sua confiança e reputada no mercado. De molde a cumprir o dever 

plasmado no artigo 24.º, n.º 1 da LCS, declara todas as circunstâncias que 

efectivamente conhece e que relevam para efeitos de apreciação do risco. Todavia, o 

senhor X, de há uns meses até então tem sentido uma inexplicável fadiga, descontrolo 

emocional e necessidade de se isolar do contacto humano, furtando-se à submissão de 

uma consulta médica e respectivos exames por recear o diagnóstico dos mesmos”. 

Pergunta-se: face a este aparente quadro clínico de transtorno depressivo em que se 

encontra o senhor X, é razoável inferir como juridicamente irrelevante a sua 

“passividade”, onde, deliberadamente, não toma conhecimento dos resultados para 

evitar um possível incumprimento do artigo 24.º, n.º 1 da LCS62?  

A nossa resposta é negativa e aqui, apesar de o candidato a tomador não 

possuir, de facto, conhecimento do diagnóstico, a verdade é que a boa-fé impunha 

uma investigação sumária63, através da deslocação ao médico, para se inteirar de 

circunstâncias potencialmente relevantes.  

De outra forma, caso a seguradora não formule qualquer questão nesse 

sentido, poderá ver-se privada de uma informação vital para o cálculo do risco e, 

consequentemente, do prémio de seguro.  

 
61 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 340. 
62 Afirmação curiosa de GASPERONI ao dizer que “a ignorância do segurado pode atribuir-se à sua culpa 

grave, quando ele tenha, com injustificável negligência, fechado os olhos para não ver e os ouvidos para não 

ouvir”. Apud POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 340, n. 1254. 
63 Também defensora de um dever básico de indagação, GALVÃO TELES, Joana, ob. cit. (nota 44), pp. 257-

258 e RUBIO VICENTE, Pedro J., ob. cit. (nota 52), p. 76. 
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Louvando os méritos desta análise, com o intuito de descortinar o âmbito do 

dever de declaração, há, todavia, que reconhecer o facto de nem todas as situações 

se subsumirem num comportamento culposo (a título doloso ou negligente) como 

acima demonstramos.  

Neste sentido, a falta de conhecimento de circunstâncias relevantes pode 

resultar de factores exógenos à vontade ou à capacidade física e psíquica do 

tomador, urgindo a necessidade de fazer uma summa divisio – tarefa bastante complexa, 

diga-se – entre estas situações de molde a não prejudicar o tomador com as 

consequências advindas do incumprimento da declaração do risco64.  

Depois de observarmos o âmbito do dever de informação e de expormos o 

problema que a lei deixa em aberto em face da sua genérica redacção, é tempo de 

aflorar um outro aspecto fundamental em sede de declaração de risco: o juízo de 

relevância (materiality test).  

Em breves traços, procura-se dar resposta ao dilema da assimetria 

informativa, porque enquanto o proponente é conhecedor de todas as 

circunstâncias respeitantes ao risco – contrariamente ao segurador –, por falta da natural 

formação técnica, poderá não discernir quais são efectivamente as que deve 

comunicar ao segurador65.  

 
64 Um exemplo claro da nossa jurisprudência onde fica bem patente essa necessidade de fazer uma destrinça 

de situações é o Acórdão do STJ de 18.12.2008, proc. n.º 08B3307, disponível em www.dgsi.pt. Refere o 

sumário do aresto que em causa estava um contrato de seguro de vida, onde o respectivo tomador, à data da 

celebração do contrato, sofria de esquizofrenia paranóide e um dos próprios sintomas da doença é a negação 

da mesma. Concluiu, por isso, o tribunal, não ter havido qualquer incumprimento do dever de declaração do 

risco. Como se pode constatar, é um caso totalmente distinto da situação hipotética por nós avançada, onde o 

presumível tomador de seguro, deliberadamente, se eximiu à realização de exames médicos para se colocar 

num estado de desconhecimento. Torna-se indispensável apurar, perante o circunstancialismo fáctico, se o 

comportamento poderá ao não ser imputado ao tomador de seguro.  

A propósito desta questão das circunstâncias que devem ser comunicadas ao segurador, e nunca descurando a 

marca indelével da boa-fé na formação e execução dos contratos – citando MENEZES CORDEIRO “só pode 

invocar boa-fé quem, sem culpa, desconheça certa ocorrência”, in ob. cit. (nota 29), p. 407. -, têm surgido 

algumas vozes na doutrina e na jurisprudência defendendo a equiparação do “dever de conhecer” ao 

conhecimento efectivo, à semelhança do constructive knowledge da common law. Quanto a nós, e apoiados 

quer pelo acórdão mencionado, quer pelo caso hipotético transcrito, não se pode transpor este entendimento 

para o nosso sistema jurídico, pelas razões óbvias que já avançamos anteriormente, nomeadamente o de saber 

se o desconhecimento é deliberado ou, pelo contrário, é exógeno à pessoa do tomador. Neste sentido, 

POÇAS, Luís, ob. cit. nota 16, pp. 340-342.  
65 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 345.  

http://www.dgsi.pt/
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Assumindo-se como “pedra de toque” na delimitação do dever de declaração, 

o juízo de relevância será distinto consoante as perspectivas de essencialidade 

perfilhadas pelos ordenamentos jurídicos, isto é, depende se estamos diante de um 

padrão abstracto ou concreto de relevância – também designados por perspectiva 

objectiva e subjectiva, respectivamente66.  

É opinião dos autores que temos vindo a seguir, a opção, da LCS portuguesa, 

pelo critério do segurador concreto, pois é a leitura que extraem de artigos como o 

27.º, n.º 4 e 26.º, n.º 4, al. b)67.  

Indispensável contributo para esta tomada de posição é, igualmente, o 

acolhimento pela LCS de um sistema de declaração espontânea de declaração em 

risco, em alternativa ao sistema de questionário fechado. Não debateremos mais 

este assunto no presente ponto, sob pena de nos desviarmos na nossa linha 

sistemática, pois voltaremos a ele no apartado seguinte. 

Ao arvorar o dever de declaração sob o prisma do segurador concreto, 

atendendo à relação negocial em causa, devem ser comunicados àquele todos os 

factos e circunstâncias que, na sua óptica, sejam passíveis de influir na apreciação do 

risco68.  

De outro modo, pode-se afirmar que uma circunstância só será significativa 

“quando o segurador concreto não houvesse contratado, ou houvesse contratado em 

condições diversas, se tivesse tido atempado conhecimento da mesma”69. 

 
66 Fala-se em perspectiva objectiva quando a essencialidade de uma determinada circunstância é aferida em 

relação a um universo de tomadores ou, por outras palavras, considerando a prática de um segurador 

minimamente razoável, prudente e diligente. A perspectiva subjectiva, tal como o próprio nome indica, 

assume como relevante o que o for para aquele concreto segurador da relação contratual. Para uma cabal 

compreensão acerca das características destas perspectivas, assim como o ponderar de vantagens e 

desvantagens, ibidem, pp. 346-347. 
67 O primeiro preceito permite ao segurador invocar que nunca celebraria contratos com certas características, 

demonstrando concretamente a sua própria prática usual de contratos de seguro; O segundo dá a 

possibilidade de o segurador revelar que nunca teria celebrado um contrato se tivesse conhecimento de um 

facto omitido ou declarado inexactamente. Cfr. GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), pp. 407-408 e POÇAS, 

Luís, idem, p. 351, n. 1287. 
68 Repare-se, porém, que a conduta do segurador em concreto não deve ser cotejada com a do segurador 

médio, isto porque aquele pode ser mais ou menos prudente que este ou mais ou menos exigente, tudo 

dependerá da dimensão, conhecimentos e reputação no mercado das várias empresas seguradoras. 
69 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 351. 
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Intrinsecamente associado ao materiality test aparece o eventual questionário 

elaborado pela entidade seguradora, cujo desiderato passa por “modelar” a 

declaração do risco, convertendo-se numa espécie de guia auxiliar para o tomador 

do seguro, transmitindo-lhe certos indicadores de relevância70.  

Posto isto, tem sido colocada a questão de saber se uma vez fornecido o 

questionário pelo segurador devemos extrair uma presunção de essencialidade das 

matérias suscitadas pelo mesmo – artigo 24.º, n.º 3 da LCS.  

Há uma corrente, talvez maioritária, liderada por JÚLIO GOMES e LUÍS 

POÇAS que rejeitam (de formas distintas) essa presunção de relevância71, a qual nós 

sufragamos.  

Refere o primeiro autor que ao aceitar tal tese seria “dar o melhor de dois 

mundos ao segurador”72, pois num sistema onde o questionário é meramente 

facultativo presumir a relevância das matérias nele abordadas era desproteger ainda 

mais o tomador que já se vê na contingência de declarar todas as circunstâncias 

conhecidas e que razoavelmente deva ter por significativas para apreciação do risco 

– sistema de declaração espontânea.  

Com uma posição mais temperada, LUÍS POÇAS, rejeitando embora uma 

presunção de relevância das matérias versadas em questionário, defende que o 

tomador deve encarar as perguntas formuladas pelo segurador como “indicador 

certo da relevância”73- advoga não no sentido de uma verdadeira presunção legal, 

 
70 Repetimos, mais uma vez, que nos deteremos mais aturadamente acerca dos sistemas de questionário 

fechado vs. declaração espontânea no próximo ponto. A sua breve alusão no presente discurso impõe-se, 

apenas, para uma correcta intelecção da temática abordada. Todavia, podemos desde já adiantar que em 

Portugal vigora um sistema de declaração espontânea e não de questionário fechado. 
71 Em sentido contrário, vislumbrando uma “presunção indirecta” no artigo 24.º, n.º 3, da LCS, ARNALDO 

OLIVEIRA. Cfr. COSTA OLIVEIRA, Arnaldo, “Anotação ao artigo 24.º”, in ob. cit. (nota 35), pp. 141-142. 
72 GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 411. O autor considera a própria redacção do questionário como 

decisiva na delimitação da declaração de risco – mais detalhado nuns aspectos, silencioso noutros-, e ilustra 

com um exemplo retirado da jurisprudência inglesa que consagra o sistema de questionário de aberto. Ali 

estava sub iudice um seguro de incêndio na habitação, que perguntava no questionário se tinha ocorrido no 

prédio objecto do contrato algum incêndio nos últimos cinco anos, à qual o tomador respondeu 

negativamente, mas omitiu que há 8 anos tinha deflagrado um incêndio nesse mesmo prédio. O Tribunal, não 

obstante, aceitou a argumentação do tomador quando este aludiu ao facto de a pergunta realizada pelo 

segurador ter sido demasiado clara relativamente a incêndios ocorridos no espaço de 5 anos, inferindo, 

legitimamente, a irrelevância de acontecimentos antes dessa data. Idem, pp. 408-409. 
73 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 353. 
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mas sim de uma presunção judicial a cargo do julgador, daí a posição “mitigada” do 

autor. Cumprindo os ditames da boa-fé, o questionário servirá para o tomador 

ganhar consciência das circunstâncias que deverá razoavelmente ter por 

significativas para o segurador em concreto, posição esta que mais se coaduna com 

o modo de formação destes contratos. 

 

2.2 Sistemas de declaração espontânea vs. sistemas de questionário 

fechado 

Apoiando-nos na interpretação meramente literal do artigo 24.º, n.º 2, da LCS 

em conjugação com o seu n.º 1, naturalmente se depreende que o legislador 

português adoptou um sistema de declaração espontânea (ou sistema de 

questionário aberto74), afastando o mero dever de resposta a um questionário.  

Da consagração deste regime resulta que as comunicações pré-contratuais 

relativas ao risco, efectuadas pelo candidato a tomador do seguro, vão muito para 

além do limite das perguntas que eventualmente constem de questionário fornecido 

pela entidade seguradora (pois não é obrigatório).  

Vejamos um pouco dos prós e contras dos sistemas em discussão, bebendo 

das suas premissas fundamentais para que, no final, possamos ajuizar se o sistema 

escolhido pelo nosso legislador favorece ou não a parte contratualmente mais 

“frágil” – o tomador ou o segurado, leia-se.  

Resumidamente, podemos atestar que o sistema de declaração espontânea 

(ou de questionário aberto) teve carácter percursor, isto é, foi o primeiro sistema 

através do qual se efectivou a declaração inicial do risco.  

Não obstante a sua antiguidade, este modelo domina hoje na maior parte dos 

ordenamentos jurídicos, entre os quais se encontra, como já evidenciamos, 

Portugal75.  

 
74 Expressão utilizada por JÚLIO GOMES. Cfr. GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 408. Vide ainda 

POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 372.  
75 Ordenamentos jurídicos onde se adopta o sistema de declaração espontânea, entre outros, Áustria, Bélgica, 

Luxemburgo, Itália e Suécia. Vide JUNQUEIRA, Thiago Villela, Declaração Pré-Contratual do Risco 
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A construção do dever de declaração espontânea assenta na presunção de 

que o proponente é conhecedor privilegiado e exclusivo do risco que pretende ver 

coberto pelo segurador, daí que recaia sobre aquele a iniciativa de declarar, 

espontaneamente, as circunstâncias conhecidas e razoavelmente significativas para 

a análise do risco. Parte igualmente do princípio que esta é a forma mais justa e 

equilibrada para contornar a inevitável assimetria informativa existente na 

celebração de negócios deste tipo, dando expressão ao princípio da boa-fé e ao 

princípio da materialidade que lhe é subjacente. Este sistema não rejeita, todavia, o 

recurso a questionário elaborado pela entidade seguradora, embora detenha 

carácter facultativo, limitado e sempre subordinado ao dever de informação a cargo 

do tomador76.  

Dito de outra forma, é possível conceber a eventualidade do questionário 

como uma espécie de “guia auxiliar”, que enquadra e orienta a declaração do 

tomador, mas o dever de informação transcende aquele, pois o proponente estará 

sempre obrigado a comunicar os seus conhecimentos acerca das matérias relevantes 

independentemente de constarem do questionário77. 

A favor deste sistema militam argumentos de várias índoles, tais como: alega-

se que a declaração espontânea obedece a critérios de praticabilidade, em 

detrimento do sistema de questionário onde, alegadamente, o questionário poderá 

assumir um carácter extenso e exaustivo78, de molde a abarcar todas as 

circunstâncias reputadas como necessárias à apreciação do risco; acrescenta-se, por 

outro lado, a tendência da declaração espontânea em moldar-se à personalidade do 

declarante e poder ser “adaptada a todas as modalidades de seguro”79; por último, 

 
Inerente ao Tomador de Seguro e Segurado: Articulação dos Preceitos Legais e Dogmatização, Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, 2014, p. 43. 
76 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 362. 
77 LUÍS POÇAS alude mesmo que o dever de informação “transcende” o eventual questionário, cingindo-se a 

delimitar um “quadro de referência”, de cariz exemplificativo, onde se “fornecem indicadores de relevância 

que transcendem as próprias perguntas especificamente formuladas”. Cfr. POÇAS, Luís, Idem, pp. 362-363 

e RUBIO VICENTE, Pedro J., ob. cit. (nota 52), p. 62. 
78 E mesmo desta forma há sérias probabilidades de ficarem fora do espectro do questionário informações 

cruciais. Neste sentido, MOITINHO DE ALMEIDA, José Carlos, ob. cit. (nota 1), p. 74. 
79 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 363. 
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referimos a “crítica” lançada pelos defensores do sistema de questionário aberto ao 

modelo de questionário fechado, onde reduzem este último a um “mero dever 

formal de reposta” e, por isso, inconciliável com o princípio da boa-fé.  

De concepção diametralmente oposta, no sistema de questionário fechado80 

o dever de declaração de risco do candidato a tomador de seguro é circunscrito ou 

delimitado pelo segurador através de um questionário, traduzindo-se ipso facto num 

mero dever de resposta.  

Ao edificar a sua disciplina jurídica através de um questionário este irá fixar 

de maneira absoluta e inamovível o conteúdo, extensão e limites da declaração de 

risco81, em que segurador deixa de ter uma postura passiva ou inerte para assumir a 

veste de “real player”82 e envolver-se cooperativamente na declaração de risco.  

Abonam a favor deste sistema a elevada tecnicidade do risco, em que um 

proponente médio, carente de formação específica, dificilmente conseguiria 

identificar quais as circunstâncias significativas – apesar de ele ser o “gestor de risco” por 

excelência –, passando esse “ónus” para o segurador, que dotado de conhecimentos 

técnicos e de larga experiência no cálculo do risco, sabe discernir melhor quais as 

informações que necessitam para celebrar o contrato83.  

Prima facie, não será inadequado qualificar este modelo de declaração como 

mais exigente para o segurador, pois é sobre este que recai o ónus, a iniciativa, o 

impulso de delimitar as circunstâncias sobre as quais deve incidir a declaração do 

risco a emitir pelo candidato a tomador do seguro.  

Usando as palavras de LUÍS POÇAS, o “dever de diligência do respondente 

começa precisamente onde termina o dever de diligência do segurador (na elaboração 

do questionário)”, onde se visa impedir a verificação de uma dupla “espada de 

Dâmocles” sobre o segurado: a ocorrência do sinistro e o segurador recusar a sua 

 
80 Vigora nas legislações Suíça, Alemã, Espanhola, entre outras. Vide JUNQUEIRA, Thiago Villela, ob. cit. 

nota 75, p. 44. 
81 RUBIO VICENTE, Pedro J., ob. cit. (nota 52), pp. 62-63. 
82 Expressão de THIAGO JUNQUEIRA in JUNQUEIRA, Thiago Villela, ob. cit. (nota 75), p. 51. 
83 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 365. 
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prestação invocando omissões ou inexactidões no cumprimento do dever de 

informação pré-contratual84. 

Todavia, apesar de se apresentar como um sistema muito bem concebido e 

equilibrado na repartição de tarefas entre tomador de seguro e segurador, não está 

isento de algumas críticas. Daremos conta apenas das mais relevantes para os nossos 

desígnios. 

Uma das principais críticas já foi mencionada supra, ao afirmar que este 

sistema por se reconduzir a uma mera formalidade de responder a um questionário 

apresentado contraria os ditames da boa-fé e, por inerência, a materialidade que lhe 

é intrínseca.  

Para além desta argumentação, imputa-se ainda o carácter desmesurado e 

complexo dos questionários, de forma a inexistirem quaisquer lacunas na apreciação 

do risco, aumentando com isto, consequentemente, o tempo de preenchimento 

daqueles e os respectivos custos de transacção.  

Outra das críticas que pretendemos deixar presente tem como objectivo 

reduzir o questionário apenas e só à abrangência de matérias standard, e nunca de 

todas as matérias envolvendo o risco, pois isto só seria possível com recurso a 

questionários complementares. 

Depois de descritos, de forma abreviada e objectiva, os principais modelos do 

dever de declaração, assim como as suas principais características e críticas que lhe 

são assacadas, urge fazer uma apreciação crítica do sistema adoptado pela nossa LCS 

e manifestar a nossa concordância ou discordância com tal opção. 

Primeiramente há a dizer o seguinte: o sistema de declaração espontânea – 

consagrado na LCS – está arvorado essencialmente na assimetria informativa existente 
 

84 Ibidem, pp. 365-366. Para além destes argumentos, o autor refere ainda que o sistema de questionário 

fechado é o mais justo no que toca às denominadas matérias “embaraçosas” ou “sensíveis”, tais como o 

consumo de álcool, suicídio, hábitos sexuais, etc. Se, por um lado, é extremamente difícil para o tomador 

informar o segurador acerca das condições do foro privado ou íntimo, também será constrangedor para o 

segurador fazer questões nesse sentido. Assim, se se considerar como relevante a resposta a qualquer um 

desses temas “sensíveis” o segurador elabora a questão, competindo ao tomador um dever de resposta; pelo 

contrário, se nada questionar, o tomador deve partir do princípio que o segurador prescinde dessa informação 

devido à sua irrelevância. Idem, pág. 366. Com uma argumentação semelhante, JUNQUEIRA, Thiago 

Villela, ob. cit. (nota 75), p. 52. 
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entre tomador do seguro (este como gestor privilegiado do risco) e segurador e, 

apesar de serem inegáveis alguns dos seus méritos, acreditamos que se trata de um 

modelo ultrapassado.  

Se no século XV era legítimo perfilar o segurador como parte mais fraca na 

relação contratual, que tinha de confiar nas declarações do tomador, nas sociedades 

hodiernas o figurino mudou completamente e são as grandes empresas seguradoras 

a assumirem o “controlo” em matéria de seguros.  

Em face destas considerações e do avançado estado da tecnologia de 

informação e comunicação, são os proponentes que precisam de maior protecção 

pelos regimes legais, e não o contrário.  

Na actual LCS, é opinião de vários autores que este sistema de declaração 

espontânea favorece claramente a entidade seguradora – e perfilhamos essa postura 

–, avançando MENEZES CORDEIRO que “não é credível que as seguradoras após 

muitos anos de experiência, não consigam montar questionários satisfatoriamente 

completos”85, corroborando assim a nossa argumentação supra encetada.  

Em nossa opinião, é de lamentar a opção do legislador pelo sistema de 

declaração espontânea em detrimento do sistema de questionário fechado, com 

claro prejuízo para a posição do tomador. Para sustentar esta posição podemos 

socorrer-nos de alguns argumentos mobilizados pelos autores que temos vindo a 

mencionar, também eles apologistas de um sistema de questionário fechado. 

Quando traçamos as idiossincrasias dos sistemas em confronto, também 

referimos algumas das críticas a eles afectas, e é precisamente através do rebate 

dessas críticas dirigidas ao sistema de questionário fechado que propugnamos, de 

lege ferenda, a sua adopção.  

 
85 MENEZES CORDEIRO, António, ob. cit. (nota 4), p. 579. O autor refere ainda que a lei ao estipular a 

“combinação” de dois regimes - questionário facultativo e declaração espontânea -, se não forem 

“temperados pela boa-fé” revelam-se claramente desfavorável para o tomador. Idem, p. 579. Também autores 

como MOITINHO DE ALMEIDA, LUÍS POÇAS E JÚLIO GOMES se insurgem contra este sistema. Apud 

MENEZES CORDEIRO, António, idem, p. 579, n.1187, POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 368 e GOMES, 

Júlio, ob. cit. (nota 23), pp. 400 e ss. 
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Em primeiro lugar, ao envolver cooperativamente tomador e segurador no 

iter negotti, cada um com as suas principais atribuições – uma parte informa a outra 

acerca das matérias que domina – em nada afronta o princípio da boa-fé, antes pelo 

contrário, só a enaltece e fortifica.  

Depois, a utilização obrigatória de um questionário deve ser estimulada neste 

domínio negocial, e aqui seguimos o pensamento de ALBUQUERQUE DE MATOS, 

pois através da interrogação “de um conjunto de circunstâncias reputadas como 

essenciais” para o segurador, o questionário assume-se como “meio privilegiado para 

reduzir o espaço de incerteza e de indeterminação”86.  

Como é evidente, e já foi por nós aludida essa situação, o tomador de seguro, 

na maioria das situações, é um “leigo” na avaliação do risco e o que ele reputa como 

relevante pode na prática não o ser e vice-versa, daí que o questionário sirva para 

“avivar a memória do tomador” e orientá-lo para uma correcta declaração do risco87.  

De seguida, em face do óbice levantado acerca da impossibilidade de 

abranger todas as matérias relevantes num único questionário, facilmente se refuta 

essa crítica, como bem salienta LUÍS POÇAS, com o recurso a questionários 

complementares, se se afigurar indispensável88.  

Acrescente-se ainda que isto não esbarra na outra problemática envolvendo o 

hipotético carácter desmesurado e complexo do questionário, porque quanto mais 

exigente e rigoroso for o questionário, maiores garantias de segurança e certeza 

jurídicas recairão sobre o tomador89.  

 
86 ALBUQUERQUE DE MATOS, Filipe, ob. cit. (nota 47), p. 470. 
87 Com particular atenção ao modo de elaboração do questionário – sobretudo quanto à valência bilateral da 

boa-fé -, ALBUQUERQUE DE MATOS exorta que a entidade seguradora deve proceder de forma honesta, 

correcta e leal. Como consequência, estas exigências podem ditar um “sacrifício” da principal finalidade das 

empresas: o lucro. Basicamente, tudo se resume à técnica utilizada pelas grandes empresas, ao empregar o 

uso de letras minúsculas, variadíssimas cláusulas de elevado rigor técnico, entre outras. Mais 

desenvolvidamente, Ibidem, pp. 470-475. 
88 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 367. 
89 Será mais benéfico para tomador de seguro ter uma fase pré-contratual escrupulosa, bem delimitadora da 

apreciação do risco, mas com grandes benefícios em sede de execução do contrato, evitando as nefastas 

consequências dos artigos 25.º e 26.º da LSC se tiver respondido com verdade ao questionário.  
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De suprema importância é igualmente o disposto no n.º 3 do artigo 24.º da 

LCS, consagrando um equilíbrio contratual justo quando há o recurso ao 

questionário. Este regime, diversamente do que sucede no modelo de declaração 

espontânea, onde é perigosamente fácil ao segurador socorrer-se de uma omissão ou 

inexactidão para se eximir à sua prestação, ficando o tomador completamente 

desprotegido na relação contratual, impõe limites ao segurador em sede de cessação 

do contrato.  

Em parcas palavras, estipulou-se neste preceito a proibição do venire contra 

factum proprium por parte do segurador, que “sendo um profissional experiente 

nestas matérias, está obrigado a um nível de diligência elevado, não podendo 

prevalecer-se de circunstâncias para as quais ele próprio contribuiu e teve ocasião de 

evitar”90. 

Resta-nos, por fim, rematar este aspecto central sublinhando, uma vez mais, 

em face dos argumentos supra aduzidos, a nossa preferência de lege ferenda pelo 

sistema de questionário fechado, lamentando, desta forma, a actual opção do 

legislador nacional91.  

  

2.3 O dever do segurador de informar o tomador de seguro acerca da 

importância da declaração inicial de risco: breves considerações 

Recebido com algum aplauso doutrinal92, o n.º 4 do artigo 24.º da LCS, 

estabelece um dever a cargo da entidade seguradora, antes da celebração do 

contrato, de informar o candidato a tomador de seguro acerca do cumprimento do 

 
90 GALVÃO TELES, Joana, ob. cit. (nota 44), pp. 260-261. 
91 Não ignoramos, porém, os méritos da doutrina que faz uma espécie de “bifurcação” na hora de estipular 

um sistema-regra para a declaração de risco, distinguindo entre seguros de grandes riscos e seguros de 

massas. Para os primeiros seria mais adequado o sistema de declaração espontânea, isto é, uma espécie de 

“fato à medida”, e para os segundos o sistema de questionário fechado mais semelhante a um “pronto-a-

vestir”. Mais desenvolvidamente, in POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), pp. 368-369.  
92 GOMES, Júlio, ob. cit. (nota 23), p. 420 e ALBUQUERQUE DE MATOS, Filipe, “Uma outra abordagem 

em torno das declarações inexactas e reticentes no âmbito do contrato de seguro. Os artigos 24.º a 26.º do 

Dec.-Lei nº 72/2008, de 16 de Abril”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Figueiredo Dias, Vol. 

IV, Coimbra Editora, 2010, p. 620.  
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dever disposto no seu n.º 1, sua importância e regime de incumprimento, sob pena 

de incorrer em responsabilidade civil nos termos gerais93.  

Partindo do pressuposto que a larga maioria dos candidatos a tomadores do 

seguro não tem conhecimento da extensão do dever previsto no artigo 24.º, n.º 1 da 

LCS, especialmente num sistema de declaração espontânea como o nosso, onde 

pode nem existir um questionário, é uma solução, quanto a nós, pertinente, pelo 

menos no que diz respeito ao seu “espírito pedagógico”94.  

Por outro lado, não podemos deixar de notar que este dever de informação, 

não obstante fazer jus ao princípio da boa-fé e da cooperação entre as partes, 

constitui uma plena excepção ao princípio ignorantia iuris non excusat.  

Tal como resulta do artigo 6.º do Código Civil, a ignorância da lei não é 

justificação para o seu incumprimento, nem isenta os indivíduos das sanções por 

aquela previstas, assim como é aceite na doutrina e jurisprudência a inexistência de 

um dever de informação recaído sobre normas imperativas95. 

Depois de um sintético enquadramento do dever de informação presente no 

n.º 4 do artigo 24.º da LCS, passaremos de seguida às consequências do seu 

incumprimento, pois é aí que residem problemas extremamente complexos. Por 

razões de economia de tempo, iremos deter-nos apenas nos aspectos mais 

relevantes, procedendo à enunciação das linhas gerais. 

Para definirmos os contornos deste dever de esclarecimento auxiliamo-nos 

das sábias palavras de ALBUQUERQUE DE MATOS, o qual reconhece que existe, a 

priori, uma “difícil efectivação” daquele dever.  

O autor aponta como factores de “limitação” do preceito o próprio conteúdo 

do dever de esclarecimento, por este versar sobre “questões de índole técnico-

 
93 No nosso ordenamento jurídico já existia um preceito similar na Lei de Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil Automóvel (LSORCA), no seu artigo 27.º, acerca do direito de regresso do 

segurador. Estipula o n.º 2 daquele normativo que a entidade seguradora tem o dever de esclarecer, especial e 

devidamente, o tomador do seguro antes da celebração do contrato, acerca do teor do artigo em questão. Na 

nossa jurisprudência, particularmente interessante o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 

14.03.2013, proc. n.º 116/11.8YXLSB.L1-6, disponível em www.dgsi.pt.  
94 Expressão utilizada por ALBUQUERQUE DE MATOS, in ob. cit. (nota 92), p. 620. 
95 Vide POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), pp. 451-452. 

http://www.dgsi.pt/
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jurídica” e também pela forma de contratação utilizada, moldada com o recurso às 

cláusulas contratuais gerais, em virtude do “comércio jurídico de massas”96.  

Perante estas circunstâncias, pergunta-se: em caso de incumprimento do 

disposto no artigo 24.º, n.º 4, da LCS, como se determina a obrigação de indemnizar 

nos termos da responsabilidade civil pré-contratual, rectius, culpa in contrahendo? – 

pois o dever respeita a fase de formação do contrato. 

Dos cinco pressupostos cumulativos da responsabilidade civil por factos 

ilícitos – facto, ilicitude, culpa, dano e nexo de causalidade –, para aqui revestem-se de 

particular importância, e de concomitante grau de dificuldade, o nexo de 

causalidade, o dano e a eventual culpa do lesado97.  

No tocante a este último, socorrendo-nos do artigo 562.º do Código Civil, 

adstrito à reparação de danos, várias situações de perplexidade se suscitam no 

apuramento do mesmo, senão vejamos.  

De arguta análise a estas hipotéticas situações, LUÍS POÇAS alerta para a 

possibilidade de a simples ausência do dever de esclarecimento poder originar casos 

em que inexiste qualquer tipo de dano para pessoa do tomador. Dentro desses casos 

inserem-se, a título de exemplo, aquele em que o proponente não cumpre o dever 

de declaração inicial de risco mas o segurador não impugna o contrato ou, apesar de 

existir tal incumprimento pelo tomador, o segurador o haja invocado sem todavia se 

verificar a produção de um sinistro98.  

Conquanto, este é apenas é um dos vértices da problemática, pois se nestas 

construções inexiste a produção de um dano, outras há em que este se materializa, e 

é nessas situações que os problemas se tornam mais densos. 

A mera observância de um dano, de per si, não significa automaticamente a 

sua ressarcibilidade, pois é indispensável identificar um nexo de causalidade que 

ligue uma determinada conduta (acção/omissão) à produção daquele dano.  

 
96 ALBUQUERQUE DE MATOS, Filipe, ob. cit. (nota 92), pp. 620-621. 
97 POÇAS, Luís, ob. cit. (nota 16), p. 456. 
98 Ibidem, p. 457. 
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Na esteira da doutrina da causalidade adequada, acolhida pelo artigo 563.º do 

Código Civil, só existe obrigação de indemnização relativamente aos danos que o 

lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão, segundo um juízo de 

prognose póstuma.  

Ao transpor esta premissa para o artigo 24.º, n.º 4 da LCS, e bebendo do 

ensinamento de LUÍS POÇAS, terá de ser observado um “duplo nexo causal” para 

que exista uma relação causa-efeito entre a conduta da seguradora e o dano ocorrido 

na esfera jurídica do tomador do seguro99.  

Assim, o primeiro nexo causal, segundo o autor, deverá estabelecer uma 

relação directa entre o incumprimento do dever de esclarecimento e o 

incumprimento do dever de declaração do risco, sendo este causado em virtude 

daquele.  

Também nos rodeamos de algum cepticismo relativamente a esta hipótese, 

pois tal como avança o autor, será demasiado improvável, sobretudo numa 

sociedade tão mediatizada como a de hoje, acreditar que um proponente razoável e 

diligente desconheça por completo o seu dever de comunicar circunstâncias 

relevantes para análise do risco100.  

De seguida, seria ainda indispensável observar um segundo nexo causal: o 

dano sofrido pelo tomador do seguro deveria ser causa directa das omissões ou 

inexactidões em sede de declaração de risco.  

Embora concordemos com esta construção em que se arvora o nexo de 

causalidade e a quantificação do dano, existe um aspecto essencial transversal a toda 

esta questão e que imperativamente deve ser abordada para efeitos de obrigação de 

indemnização.  

Apesar de estarmos perante um dever da entidade seguradora, não devemos 

tomar como axiologicamente neutro o comportamento do tomador do seguro 

 
99 Ibidem, pp. 458-459. 
100 Ibidem, pp. 459-460. Acreditamos que seja plausível um desconhecimento da amplitude do dever de 

declaração, e é nesse sentido que deve ir o esclarecimento da entidade seguradora, mas em relação a uma 

ignorância total do disposto no artigo 24.º, n.º 1 mostramo-nos descrentes.   
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durante a fase pré-contratual, eximindo-se de proferir uma declaração de risco séria, 

verdadeira e honesta.  

Face ao exposto, estamos com ALBUQUERQUE DE MATOS quando o autor 

afirma não ser legítimo exonerar o proponente do cumprimento do dever sobre ele 

recaído, pelo simples facto de a entidade seguradora se furtar ao dever de 

esclarecimento101. Sendo assim, admitimos que nestes casos se entrecruza a culpa do 

lesado (tomador) com a do lesante (segurador), seja a título doloso ou negligente, 

pois será demasiado irrazoável acreditar na total ignorância do proponente acerca 

do dever de declarar o risco.  

Só nos resta seguir a lição de ALBUQUERQUE DE MATOS, ao defender que 

existindo uma concorrência de culpas deve-se lançar mão do artigo 570.º do Código 

Civil se os requisitos estiverem observados: unilateralidade do dano, concorrência 

de culpas de lesante e lesado e natureza culposa dos comportamentos.  

Para o citado autor, esta concorrência de culpas revelar-se-á mais intensa nos 

casos do artigo 24.º, n.º 4 em virtude de considerar o dever de esclarecimento aí 

plasmado como “obrigação de segundo grau”, que só ganha forma e significado se a 

conjugarmos com a obrigação recaída no n.º 1 para o tomador do seguro102.  

Através deste caminho gizado por ALBUQUERQUE DE MATOS, existindo 

concurso de culpas entre lesado e lesante, o montante indemnizatório a receber 

pelo tomador do seguro pode ser substancialmente reduzido ou até mesmo excluído 

em alguns casos, construção a nosso ver justa e equilibrada, sendo merecedora de 

acolhimento103.  

 

 

 

 
101 ALBUQUERQUE DE MATOS, ob. cit. (nota 92), p. 621. Com argumentação semelhante, JOANA 

GALVÃO TELES, ao afirmar “nada garante que o cumprimento pelo segurador do dever de informação 

conduziria ao cumprimento do dever de declaração inicial de risco pelo tomador do seguro, mesmo nos 

casos em que estes o violaram dolosamente […] ”, ob. cit. (nota 44), p. 266. 
102 Idem, ibidem. 
103 Idem, ibidem. 
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Nota final 

Aproximando-nos rapidamente do epílogo gostaríamos de fazer uma 

apreciação global dos aspectos mais relevantes aqui tratados, gizando uma espécie 

de “quadro mental” de premissas a reter. 

O dever de declaração inicial do risco, tal como tínhamos antecipado nas 

primeiras linhas dedicadas ao presente artigo, assume um papel importantíssimo no 

regime do direito dos seguros, que influencia e modela não só a fase genética do 

contrato, mas também toda a sua execução a posteriori.  

Face ao exposto, o artigo 24.º, n.º 1 da LCS, em conjugação com o n.º 2, 

consagrando um sistema de declaração espontânea em sede do dever de declaração 

do risco, obriga o candidato a tomador do seguro a declarar todas as circunstâncias 

que conheça e que razoavelmente haja por significativas para apreciação do risco 

pelo segurador.  

Como tivemos oportunidade de ver e reflectir, este modelo não será, 

certamente, o mais favorável ao tomador do seguro, exigindo deste um dever de 

diligência e indagação demasiado abrangente, nada consonante com as actuais 

concepções dominantes no ramo dos seguros.  

Enfatizamos, da mesma maneira, que ao existir um inverter de posições, 

através da forte evolução sentida pelas empresas seguradoras, estas encontram-se 

muito melhor preparadas para discernir quais as circunstâncias que devem ser 

comunicadas para apreciar o risco, não obstante o proponente persistir como o 

“gestor do risco por excelência”. 

Advogando, de lege ferenda, a adopção de um sistema de questionário 

fechado, se o tomador responder com verdade e de forma completa ao questionário, 

vê a sua posição jurídica reforçada e ganha uma estabilidade do contrato que não é 

possível no sistema de declaração espontânea, pois se repararmos nas redacções dos 

artigos 25.º e 26.º pode tornar-se completamente arbitrária e deliberada a invocação 

de uma omissão ou inexactidão pelo segurador apenas com o intuito de se eximir à 

sua prestação, acarretando graves prejuízos para a pessoa do tomador que até pode 
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ter emitido uma declaração honesta e verdadeira acerca daquilo que efectivamente 

conhecia. 

Porém, é de lamentar a não opção do legislador pelo sistema de questionário 

fechado, um sistema que melhor defende os interesses do candidato a tomador de 

seguro, não apenas por reduzir o dever de declaração a um dever de resposta ao 

questionário, o qual é elaborado por uma entidade habilitada e dotada de especiais 

conhecimentos para o efeito, mas sobretudo em sede de incumprimento daquele 

dever. 

Face à evolução da sociedade e a consequente inversão do arquétipo da 

relação contratual que se estabelece e desenvolve entre segurador e segurado, a 

passagem da entidade seguradora para uma posição privilegiada no que tange ao 

conhecimento do risco demandaria um olhar diferente pelo legislador nacional na 

hora de consagrar um dever de declaração inicial do risco a cargo do segurado, parte 

mais enfraquecida no iter negocial, assente num regime de declaração espontânea, 

opção legislativa que se afigura algo distorcida e desfasada dos tempos hodiernos. 

Citando MONTESQUIEU, “uma coisa não é justa porque é lei, mas deve ser lei 

porque é justa.” 

   

  

 


