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1. A REFORMA DOS SEGUROS E O SEGURO FINANCEIRO

I. A matéria do Direito dos Seguros esteve durante muito tempo dis-
persa por diferentes normativos, sendo o principal, o já vetusto Código
Comercial de 1888. A reforma actual (1) pretende não uma regulação
geral dos seguros (e que se traduziria num Código dos Seguros), que se têm
aliás diversificado, mas almeja tão só — o que já não é pouco — a cria-
ção de um regime geral de seguro.

Cria-se assim um tronco donde partem depois com as devidas espe-
cialidades as diferentes espécies deste contrato. Ou seja: trata-se um
núcleo central de questões relativas ao contrato de seguro em si — o seu
regime geral —, deixando-se depois, embora nalgumas vezes só em parte,
os regimes específicos de cada contrato para legislação própria.

(*) Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
(1) Regime Jurídico do Contrato de Seguro, aprovado pelo art. 1.º do Dec.-Lei

n.º 72/2008, de 16-4.



II. O actual regime jurídico do contrato de seguro (2) assume assim
uma clara intenção codificadora, assentado em disposições comuns segui-
das depois de disposições especiais para as sub-modalidades básicas de
seguros, que por sua vez contemplam também disposições comuns para
esses sub-ramos aplicáveis aos diversos tipos de seguros aí integrados.

Temos assim, num rápido conspecto, uma Parte Geral (Título I), onde
se incluem as disposições gerais aplicáveis à generalidade dos contratos de
seguros, em particular as respeitantes à formação, execução e cessação do
contrato, seguida de duas partes especiais: seguro de danos (Título II) e
seguro de pessoas (Título III).

Cada parte especial contém igualmente uma Parte Geral, aplicável a
essa modalidade de seguro, seguindo-se depois as regras de cada subtipo
de seguro. Essas regras, conforme acima já se fez notar, articulam-se em
certos casos com o disposto na disciplina desses contratos contida noutros
diplomas.

É o que sucede justamente com o seguro financeiro.

III. Este consiste numa sub-modalidade de seguro de coisas, que
depois se divide ainda em seguro de crédito e seguro-caução (3), e é regu-
lado pelo Dec.-Lei n.º 183/88 de 24-5 (4), pelas disposições dos arts. 161.º
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(2) O contrato de seguro pode (com PEDRO ROMANO MARTINEZ, Direito dos seguros,
Principia, Cascais, 2006, p. 51) ser definido como: “o contrato aleatório por via da qual uma
das partes (seguradora) se obriga, mediante o recebimento de um prémio, a suportar um risco,
liquidando o sinistro que venha a ocorrer”.

Sobre este contrato em geral, ver: A. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial,
2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, pp. 759 ss.; JOSÉ VASQUES, “Contrato de seguro: elemen-
tos essenciais e características” in: Scientia Iuridica, 2006, p. 496; CARLOS BETTENCOURT DE
FARIA, “O conceito e a natureza jurídica do contrato de seguro”, in: Colectânea de Jurispru-
dência, t. 3, 1978, pp. 785, ss.

Ver também: AGOSTINO GAMBINO, “Assicurazione I) Contratto di assicurazione: pro-
fili generali”, in: Enciclopedia Giuridica (Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani) vol. III, pp. 1, ss.; GIANGUIDO SCLAFI, “Assicurazione (contratto di)”,
Digesto delle Discipline Privatistische, Sezione Commerciale, I, pp. 333, ss.; GIAN FRANCO
CAMPOBASSO, Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito, procedure concursali,
3.ª ed., Utet, Turim, 2001, pp. 210, ss.; GIUSEPPE FERRI, Manuale di diritto commerciale,
11.ª ed. (a cura de C. Angelici e G. B. Ferri), Utet, Turim, 2001 pp. 962, ss.

(3) A designação de seguro financeiro para abarcar o seguro de crédito e o seguro-
-caução era já sustentada por P. ROMANO MARTINEZ, Direito dos seguros, cit., p. 127.

(4) Alterado pelo Dec.-Lei n.º 127/91, de 22-3, pelo Dec.-Lei n.º 214/99, de 15-6, pelo
Dec.-Lei n.º 51/2006, de 14-3, e pelo Dec.-Lei n.º 31/2007, de 14-2.



a 165.º do RJCS, e pelas restantes normas deste diploma que “não sejam
incompatíveis com a sua natureza” (art. 166.º RJCS).

IV. De seguida, passamos a analisar cada uma destas modalidades de
seguro, caracterizando-as, expondo o seu regime, distinguindo-as das figu-
ras próximas e determinando, por fim, a sua natureza jurídica. Será sem-
pre tido em conta o respectivo regime insolvencial.

Começamos desde já por realçar uma característica comum a ambas as
figuras, e que as separam das outras modalidades de seguros de coisas: elas estão
ao serviço da segurança de um crédito (rectius, como se verá, no que diz res-
peito ao seguro de créditos só numa modalidade — mas a mais relevante). São,
deste modo, garantias pessoais das obrigações, em cujo o elenco se inserem.

Distinguem-se, no entanto, das outras garantias pessoais, como veremos,
entre outros aspectos, por estarem sujeitas ao RJCS, tendo sempre, mesmo
quando a sua natureza aponte para uma outra garantia, elementos de contrato
de seguro. São esses elementos que começamos a ver, antes de passarmos
à análise mais detalhada de cada uma destas figuras (5).

2. A FORMAÇÃO DO CONTRATO, O CONTRATO E A
APÓLICE

2.1. A relação pré-contratual

I. Aplicam-se nesta fase as regras do regime geral do contrato de
seguro assim como, na grande generalidade dos casos, as disposições rela-
tivas ao diploma das cláusulas contratuais gerais, o que, por vezes, confere
uma dupla tutela ao tomador do seguro.

II. A disciplina do contrato de seguro faz recair sobre o segurador
um conjunto de deveres de informação e esclarecimento (art. 18.º RJCS),
concretizando deveres que decorreriam já, em geral, do art. 227.º Código
Civil (CC) (6).
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(5) Para uma análise crítica do novo regime, ver JOSÉ CARLOS MOITINHO DE ALMEIDA,
“O novo regime jurídico do contrato de seguro. Breves considerações sobre a protecção dos
segurados”, in: Contrato de seguro, Estudos, Coimbra Editora, Coimbra, 2009, pp. 11, ss.

(6) Quanto aos deveres de informação em geral, ver ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO,
Direito bancário, relatório, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 135, ss.



Porém, trata-se aqui, no que consiste uma assinalável vantagem, de
deveres de informação decorrentes de lei estrita e precisos, e não assentes
numa cláusula geral e indeterminados, como sucede com aqueles cuja base
é o art. 227.º do CC (7).

Efectivamente, o segurador terá informar o tomador do seguro, de
uma “forma clara, por escrito” e em português (art. 21.º RJCS), das con-
dições do contrato (8), nomeadamente, as elencadas no art. 18.º RJCS,
onde se incluem, entre outras, o âmbito do risco que se propõe cobrir, as
exclusões e limitações da cobertura, o valor total do prémio, etc. [respec-
tivamente, als. b), c) e d)] (9).

Terá ainda que lhe prestar todos os esclarecimentos exigíveis. Tal sig-
nifica responder a todas as perguntas razoáveis que sobre o conteúdo do
contrato lhe forem feitas pela outra parte. E quando esta não esteja em con-
dições, em particular devido à falta de conhecimentos, para fazer as per-
guntas adequadas à obtenção desses esclarecimentos, terá que tomar a ini-
ciativa de lhos prestar. Nesse caso haverá “uma particular necessidade
de protecção” (10) que fundamenta essa iniciativa (11).

Tal não resulta directamente das regras do seguro, mas é a aquela
que cremos ser a melhor doutrina relativa à concretização dos deveres de
informação (aqui sob a forma de esclarecimentos) do art. 227.º CC (12).

II. A lei consagra ainda, em certos casos (porque não se aplica aos
contratos relativos a grandes riscos, nem àqueles em cuja negociação ou
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(7) Ver, para estas distinções, A. MENEZES CORDEIRO, Direito bancário, relatório, cit.,
pp. 135-136.

(8) A proposta de seguro terá que conter uma menção comprovativa de que as infor-
mações que o segurador tem de prestar foram dadas a conhecer ao tomador do seguro
antes deste se vincular (art. 21.º, n.º 5, RJCS).

(9) Claro está que, nos termos do art. 19.º, n.º 2, RJCS, se o tomador de seguro for
um consumidor “nos termos legalmente previstos”, às informações decorrentes do art. 18.º,
acrescem ainda as previstas noutros diplomas em particular, no regime de defesa do con-
sumidor.

(10) JORGE SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, informações ou reco-
mendações, Almedina, Coimbra, 1989, p. 360.

(11) Não bastará o simples desnível de informação. Ver, sobre este ponto, J. SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, informações ou recomendações, cit., pp. 360, ss.
(com particular referência ao contrato de seguro, p. 360, nota 70).

(12) Quanto à existência e extensão deste dever de informação na fase pré contratual,
ver, desenvolvidamente, J. SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, informações
ou recomendações, Almedina, Coimbra, 1989, pp. 356, ss.



celebração intervenha mediador de seguros (13) — art. 22.º, n.º 4, RJCS),
um dever especial de esclarecimento (art. 22.º RJCS) que é, também, em
parte, um dever de aconselhamento (embora atenuado) (14). Com efeito,
sempre que “a complexidade da cobertura e o montante do prémio a pagar
ou do capital seguro o justifiquem” o segurador deverá esclarecer o toma-
dor de seguro “acerca de que modalidades de seguro, entre as que ofereça,
são convenientes para a concreta cobertura pretendida”.

No cumprimento deste dever, o segurador terá “não só” de “respon-
der a todos os pedidos de esclarecimento efectuados pelo tomador de
seguro, como chamar a atenção deste para o âmbito da cobertura proposta,
nomeadamente exclusões, períodos de carência e regime de cessação do
contrato por vontade do segurador e, ainda, para os casos de sucessão ou
modificação de contratos, para os riscos de ruptura de garantia” (art. 22.º,
n.º 2, RJCS).

No seguro em que haja proposta de cobertura de diferentes tipos de
risco, “o segurador deve prestar esclarecimentos pormenorizados sobre a
relação entre as diferentes coberturas” (art. 22.º, n.º 3, RJCS).

Vai-se aqui, como se vê, mais longe do que no geral (por contrapo-
sição a especial) dever de esclarecimento, cujo conteúdo acima expusemos.

III. O incumprimento dos deveres de informação e de esclarecimento
faz incorrer o segurador em responsabilidade civil, “nos termos gerais”
(art. 23.º, n.º 1, RJCS), o que aqui significa uma remissão para a respon-
sabilidade pré-contratual (art. 227.º CC). Este ponto é relevante, entre
outros, dada a presunção de culpa que aqui recai sobre o segurador (15) (16).
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(13) De forma crítica quanto a esta última exclusão, J. C. MOITINHO DE ALMEIDA,
“O novo regime jurídico do contrato de seguro. Breves considerações sobre a protecção
dos segurados”, cit., p. 12.

(14) Para a distinção entre conselho, recomendação e informação, ver J. SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por conselhos, informações ou recomendações, cit.,
pp. 14-15. Assim: “dar um conselho significa dar a conhecer a uma outra pessoa o que,
na sua situação, se considera melhor ou mais vantajoso e o próprio faria se estivesse
no seu lugar” (p. 14). A “informação, em sentido estrito ou próprio, é a exposição de
uma dada situação de facto, verse ela sobre pessoas, coisas ou qualquer outra relação.
Diferentemente do conselho e da recomendação, a pura informação esgota-se na comu-
nicação de factos objectivos, estando ausente uma (expressa ou tácita) "proposta de con-
duta"” (p. 15).

(15) Ver: JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, Almedina, Coim-
bra, 1990, p. 130, nota 2; ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil portu-



Tratando-se do incumprimento dos deveres de informação, a lei con-
fere ainda ao tomador do seguro o direito de resolução do contrato, “salvo
quando a falta do segurador não tenha razoavelmente afectado a decisão de
contratar da outra parte ou haja sido accionada a cobertura por terceiro”
(art. 23.º, n.º 2, RJCS). Este direito terá de ser exercido no prazo de 30
dias contados da recepção da apólice, tendo a cessação efeito retroactivo
e o tomador do seguro direito à devolução da totalidade do prémio pago.
(art. 23.º, n.º 3, RJCS).

A lei esclarece ainda que a aplicação deste regime relativo às infor-
mações se verifica quando as condições da apólice não estejam em con-
formidade com as informações prestadas antes da celebração do contrato.
(art. 23.º, n.º 4, RJCS).

IV. Sendo o contrato celebrado mediante o recurso a cláusulas con-
tratuais gerais, como acontecerá na generalidade dos casos, a LCCG (17) (18)
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guês, I, Parte geral, t. I, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2005, p. 517; LUÍS MENEZES LEI-
TÃO, Direito das obrigações, vol. I, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2004, p. 339.

(16) Ainda, recusando que a indemnização daí resultante esteja limitada ao interesse
contratual negativo, numa perspectiva que subscrevemos, ver A. MENEZES CORDEIRO,
Tratado de direito civil português, I, Parte geral, t. I, cit., pp. 517, ss. Também neste sen-
tido, J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, cit., p. 130, nota 2.

(17) Que se aplica. Com efeito, há a preocupação de se dispor que o RJCS não
prejudica a aplicação ao contrato de seguro da LCCG, bem com da lei de defesa do con-
sumidor e sobre os contratos celebrados à distância (art. 3.º RJCS).

Ainda antes deste diploma, para as cláusulas contratuais gerais e o contrato de seguro,
ver P. ROMANO MARTINEZ, “Cláusulas contratuais gerais e cláusulas de limitação ou de exclu-
são da responsabilidade no contrato de seguro”, in: Scientia Iuridica, 2006, pp. 241, ss.

Já na vigência do diploma, ver J. C. MOITINHO DE ALMEIDA, “Cláusulas contratuais
gerais e contrato de seguro”, in: Contrato de seguro, Estudos, Coimbra Editora, Coimbra,
2009, pp. 77, ss. Sublinha este Autor (ob. últ. cit., p. 98) que: “Nos contratos de seguro,
o recurso a cláusulas pré-redigidas e gerais (condições gerais e especiais) não visa apenas
economias de escala sendo também imposto por exigências técnicas: os riscos que o segu-
rador assume devem ser homogéneos de modo a poderem constituir objecto de compensação
estatística.”

(18) Sobre este diploma, ver, em geral: M. J. ALMEIDA COSTA/A. MENEZES COR-
DEIRO, Cláusulas contratuais gerais. Anotação ao Decreto-lei n.º 446/85, de 25 de Outu-
bro, Almedina, Coimbra, 1991; A. MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil português,
I, Parte geral, t. 1, cit., pp. 613, ss.; J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I,
cit., pp. 190, ss.; J. ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol. I, 10.ª ed., Almedina,
Coimbra, 2000, pp. 258, ss.; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito civil. Teoria geral,
vol. III, Relações e situações jurídicas, Coimbra Editora, Coimbra, 2002, pp. 213, ss.; ANTÓ-



impõe igualmente deveres (19) de comunicação e informação (20) relativa-
mente a essas cláusulas contratuais. Contudo, o não cumprimento destes
deveres conduz à exclusão das cláusulas (em relação às quais não tenha sido
observados) do contrato [art. 8.º, alíneas a) e b), LCCG], que se mantém
(art. 9.º, n.º 1, LCCG), expurgado delas. Haverá ainda lugar a indemni-
zação, nos termos do art. 227.º CC, se os seus pressupostos se encontra-
rem preenchidos.

Por outro lado, cabe ao proponente demonstrar que cumpriu os seus
deveres de comunicação. O que, como é claro, favorece a posição do aderente.

V. Do exposto, decorre que, tendo o contrato sido celebrado com
recurso a cláusulas contratuais gerais, o tomador do seguro poderá optar,
quanto a estas (quanto aos elementos que façam parte das referidas cláu-
sulas), ou pelo regime de tutela do RJCS ou pela protecção que lhe é con-
ferida pela LCCG.

Não há, no entanto, uma coincidência no âmbito de protecções, mesmo
quando o contrato seja celebrado com recurso a cláusulas contratuais gerais.
Na realidade, os deveres de informação consagrados no RJCS têm um
carácter específico e não meramente genérico, implicam a comunicação
de aspectos que não estarão contidos nas cláusulas contratuais gerais (21),
além do que é ainda imposto ao segurador, em certos casos, um dever de
aconselhamento (atenuado).
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NIO PINTO MONTEIRO, “Contratos de adesão — o regime das cláusulas contratuais gerais,
instituído pelo D.L. n.º 446/85 de 25 de Outubro”, in: Revista da Ordem dos Advogados,
1986, pp. 733, ss.; idem, “La directive “clauses abusives”, 5 ans après — a transposição
para a ordem jurídica interna da directiva 93/13/CEE”, in: Boletim da Faculdade de Direito
da Universidade de Coimbra, 1999, pp. 523, ss.

(19) Em rigor, trata-se de encargos, ver A. MENEZES CORDEIRO, Tratado de direito civil
português, I, Parte geral, t. I, cit., p. 622.

(20) Quanto a este, ver JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, O problema do contrato, as
cláusulas contratuais gerais e o princípio da liberdade contratual, Almedina, Coimbra, 1999,
pp. 375, ss., nota 318; M. J. ALMEIDA COSTA/A. MENEZES CORDEIRO, Cláusulas contratuais
gerais. Anotação ao Decreto-lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, cit., p. 25.

(21) Assim, p. ex., a denominação e o estatuto legal do segurador, o modo de efec-
tuar reclamações, os correspondentes mecanismos de protecção jurídica e a autoridade de
supervisão [respectivamente als. a) e j) do art. 18.º RJCS] não farão parte das cláusulas con-
tratuais gerais. Mas o risco que se propõe cobrir, as exclusões e limitações da cobertura,
os agravamentos e bónus que possam ser aplicados [respectivamente, als. b), c) e e) do
art. 18.º RJCS] podem, nos termos do art. 21.º RJCS, ser comunicadas em formulários
onde façam parte do conteúdo de cláusulas contratuais gerais.



VI. Alterando agora o ângulo de análise, refira-se que no seio da
relação pré-contratual não são somente impostos deveres de informação
(e esclarecimento) a cargo do segurador. A lei impõe-nos igualmente ao
tomador do seguro ou ao segurado.

Efectivamente, prescreve-se ao segurado ou o tomador do seguro o
dever de informação de forma exacta de todas as circunstâncias que conheça
e “razoavelmente deva ter por significativas para a apreciação do risco
pelo segurador” (art. 24.º, n.º 1, RJCS) (22). Dá-se corpo por esta via à
necessidade de “plena colaboração” (23) do tomador com o segurador com
vista a determinar o risco.

Trata-se, portanto, de um dever fulcral (a denominada “declaração
inicial do risco”), porque sem o seu correcto cumprimento o segurador
não poderá de forma precisa calcular o risco e fixar o prémio (24).

Não há necessariamente cumprimento deste dever, se essas circuns-
tâncias não constarem de um questionário elaborado pelo segurador (sendo
este elaborado para facilitar o cumprimento do dever por parte do toma-
dor (25)), que os referidos sujeitos hajam correctamente respondido (art. 24.º,
n.º 2, RJCS). Sabendo das referidas circunstâncias, não obstante não cons-
tarem do questionário, têm que as comunicar ao segurador (26).

2.2. O contrato e a apólice
2.2.1. O contrato
I. No regime anterior, o contrato de seguro tinha de ser reduzido a

escrito num documento denominado apólice, que para além de ser datada e
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(22) A lei impõe que o segurador, antes da eventual celebração do contrato, escla-
reça o eventual tomador do seguro ou o segurado desse dever, assim como do regime do
seu incumprimento, “sob pena de incorrer em responsabilidade civil nos termos gerais.”
(art. 24.º, n.º 4, RJCS).

(23) G. FERRI, Manuale di diritto commerciale, cit., p. 968.
(24) Cfr. JOSÉ VASQUES, “Contrato de seguro: elementos essenciais e característi-

cas”, cit., p. 501; A. GAMBINO, “Assicurazione I) Contratto di assicurazione: profili gene-
rali”, cit., p. 10; G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito,
procedure concursali, cit., p. 216.

(25) O recurso ao questionário é comum por parte do segurador, mas, como se vê,
não é obrigatório.

(26) Note-se que o segurador, antes da celebração do contrato, deve esclarecer o
eventual tomador de seguro ou o segurado acerca do dever acima referido, assim como do
regime do seu incumprimento, sob pena de incorrer em responsabilidade civil, nos termos
gerais. (art. 24.º, n.º 4, RJCS).



assinada pelo segurador teria que enunciar um conjunto de menções previs-
tas no § único do art. 426.º Código Comercial. A adopção da forma escrita
nesse instrumento (a que o contrato de seguro tinha que ser reduzido, como
se disse) consistia pois uma forma “ad substantiam” do contrato de seguro (27).

Esse aspecto alterou-se com o novo regime.

II. O contrato de seguro não está sujeito a qualquer forma especial
(art. 32.º, n.º 1, RJCS), embora seja comum que continue a ser celebrado
por escrito com recurso a cláusulas contratuais gerais. Note-se que o contrato
de seguro passa a incluir no seu conteúdo as “mensagens publicitárias con-
cretas e objectivas” que lhe respeitem, levando à exclusão do contrato das cláu-
sulas que as contrariem, a não ser que as concretas cláusulas sejam mais
favoráveis ao tomador do seguro ou ao beneficiário (art. 33.º, n.º 1, RJCS) (28).

2.2.2. A apólice

I. Embora o contrato de seguro não esteja sujeito a forma, a apólice
não desaparece. Com efeito, o “segurador é obrigado a formalizar o con-
trato num documento escrito que se designa por apólice de seguro, e a
entregá-lo ao tomador de seguro” (art. 32.º, n.º 2, RJCS).

II. A apólice deve ser datada e assinada pelo segurador (art. 32.º, n.º 3,
RJCS), tendo a lei tido uma particular, e saudável, preocupação na sua redac-
ção. Com efeito, a apólice deve ser redigida, em língua portuguesa (29), de
“modo compreensível, conciso e rigoroso, e em caracteres bem legíveis,
usando palavras e expressões da linguagem corrente sempre que não seja
imprescindível o uso de termos legais ou técnicos” (art. 36.º, n.º 1, RJCS) (30).

O seguro financeiro na reforma do direito dos seguros 369

(27) Cfr. P. ROMANO MARTINEZ, Direito dos seguros, cit., p. 81.
(28) É, porém, necessário que não tenha decorrido um ano entre o fim da emissão des-

sas mensagens publicitárias e a celebração do contrato de seguro. Caso as próprias men-
sagens estabeleçam um período de vigência e o contrato tenha sido celebrado já para além
dele, também não se aplica o disposto no art. 33.º, n.º 1, RJCS (art. 33.º, n.º 2, RJCS).

(29) Excepto solicitação do tomador do seguro na redacção noutro idioma, mediante
acordo das partes antes da emissão da apólice. De todo o modo, sendo o seguro obriga-
tório, é entregue a versão da apólice em português que prevalece sobre a versão redigida
noutro idioma (art. 36.º, n.os 2 e 3, RJCS).

(30) Aspecto que contrasta fortemente com a forma como são redigidas a generali-
dade das cláusulas contratuais gerais, justificando-se uma intervenção legislativa, na linha
do agora disposto quanto à redacção da apólice, nesse campo.
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III. A apólice deverá ser entregue (31) ao tomador do seguro aquando
da celebração do contrato ou ser-lhe enviada num prazo de 14 dias nos segu-
ros de risco de massas, salvo havendo motivo justificado “ou prazo que seja
acordado nos seguros de grandes riscos” (art. 34.º, n.º 1, RJCS).

Decorrido esse prazo, e enquanto a apólice não for entregue, o toma-
dor do seguro pode resolver o contrato, que tem efeito retroactivo, impli-
cando a devolução a este último a totalidade do prémio pago (art. 34.º,
n.º 6, RJCS).

Após a entrega da apólice, o segurador não pode opor à outra parte
cláusulas que dela não constem, “sem prejuízo do regime do erro negocial”
(art. 34.º, n.º 3, RJCS).

Se houver atraso na entrega da apólice, o segurador deixa de poder
opor à sua contraparte cláusulas que não constem de documento escrito assi-
nado pelo tomador do seguro ou a ele anteriormente entregue (art. 34.º, n.º 4,
RJCS) (32).

Por fim, entregue a apólice, o tomador do seguro tem 30 dias (desde
a data da entrega) para invocar qualquer desconformidade entre o acordado
e o conteúdo da apólice. Depois desse período de tempo, ele só poderá
invocar as divergências que resultem de documento escrito ou de outro
suporte duradouro (art. 35.º RJCS).

IV. Todo o conteúdo do contrato de seguro deve constar da apólice
(art. 37.º, n.º 1, RJCS): tanto as condições gerais, como as especiais e as par-
ticulares. A lei impõe no art. 37.º, n.º 2, RJCS um conteúdo mínimo para a apó-
lice, sendo certo que algumas cláusulas terão que ser escritas em caracteres des-
tacados e de maior dimensão do que os restantes (art. 37.º, n.º 3, RJCS) (33).

V. No que diz respeito ao seguro financeiro (que inclui tanto o seguro
de crédito como o seguro-caução), para além do disposto no art. 37.º,
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(31) Quando seja convencionado, a apólice pode ser entregue em suporte electró-
nico duradouro (art. 34.º, n.º 2, RJCS).

(32) O tomador do seguro pode a “qualquer momento “ exigir a entrega da apólice
de seguro, mesmo depois da cessação do contrato (art. 34.º, n.º 5, RJCS).

(33) A violação do disposto quanto à inclusão de todo o conteúdo do acordado pelas
partes na apólice, do conteúdo mínimo da mesma e das cláusulas que devem aí ser escri-
tas em caracteres destacados e de maior dimensão do que os restantes (portanto, n.os 1, 2
e 3 do art. 37.º RJCS), confere ao tomador do seguro o direito de resolver o contrato, nos
termos acima vistos dos n.os 2 e 3 do art. 23.º RJCS, podendo ainda a qualquer momento
exigir a correcção da apólice (art. 37.º, n.º 4, RJCS).



terão de constar da apólice, nos termos do art. 8.º do Dec.-Lei n.º 183/88,
de 24-5, os seguintes elementos: identificação do tomador do seguro e do
segurado, no caso de as duas figuras não coincidirem na mesma pessoa
[al. a)], o que se verifica no seguro de crédito, uma vez que o tomador do
seguro, o credor, é o próprio segurado, mas já não sucede no seguro cau-
ção; a obrigação a que se reporta o contrato de seguro [al. b)]; percenta-
gem ou quantitativo do crédito seguro [al. c)]; prazos de participação do
sinistro e de pagamento das indemnizações [al. d)] (34).

3. O SEGURO DE CRÉDITO

3.1. Introdução

I. Esta figura (35) consiste num contrato concluído entre um segura-
dor e um credor destinado a cobrir os riscos previstos no contrato, aqui,
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(34) “A seguradora tem a faculdade de, na apólice, subordinar a eficácia do seguro
a condição, bem como estabelecer prazos constitutivos de sinistro.” (art. 8.º, n.º 2).

(35) Sobre ela, ver: JOÃO DE CASTRO MENDES, “Acerca do seguro de crédito”, in:
Revista Bancária, 1972, pp. 5, ss.; JOÃO ANTUNES VARELA, “Seguro de créditos”, in: Revista
da Banca, 1990, pp. 49, ss.; A. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, cit.,
pp. 811-812; idem, Manual de direito bancário, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2006, p. 648;
idem, “Contrato de seguro e seguro de crédito”, in: II Congresso nacional de Direito dos
Seguros, Memórias (coord. António Moreira e M. Costa Martins), Almedina, Coimbra,
2001, pp. 52-53; JOÃO CALVÃO DA SILVA, Seguro de crédito, in: Estudos de direito comer-
cial (pareceres), Almedina, Coimbra, 1996, pp. 99, ss.; P. ROMANO MARTINEZ, Direito das
obrigações, apontamentos (com a colaboração de Pedro Ferreira Múrias e de Pedro Paes
de Vasconcelos), 2.ª ed., AAFDL, Lisboa, 2004, p. 294; P. ROMANO MARTINEZ/P. FUZETA
DA PONTE, Garantias de cumprimento, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2006, pp. 114, ss.;
LUÍS MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 2008,
pp. 166, ss.; FERNANDO VITÓRIA, O seguro de créditos em Portugal, apêndice à edição
portuguesa de O seguro de créditos no mundo contemporâneo, cit., pp. 591, ss.

Ver ainda: JEAN BASTIN, O seguro de crédito no mundo contemporâneo, tradução de
F. VITÓRIA, Cosec, 1983; idem, O seguro de créditos. A protecção contra o incumprimento,
Cosec, 1994; MICHEL CABRILLAC/CHRISTIAN MOULY/SÉVERINE CABRILLAC/PHILIPPE PÉTEL,
Droit des sûretés, Litec, Paris, 2007, pp. 289, ss.; MICHELE FRAGALI, “Assicurazione del cre-
dito”, in: Enciclopedia del Diritto, II, pp. 528, ss.; GIUSEPPE BOZZI, Le garanzie atipiche,
vol. I, Garanzie personali, Giuffrè, Milão, 1999, p. 66; ANDREA COCOCCIA, “Assicurazione
del credito”, in: Il diritto privato nella giurisprudenza (coord. por Paolo Cendon), Utet,
Turim, 2006, pp. 483, ss.; ALBERTO DI ZUGMALIA, “Assicurazione credito e cauzione”, in:
Digesto delle Discipline Privatistische, Sezione Commerciale, I, pp. 454, ss.



essencialmente (mas não só, como se verá), a falta ou o atraso no cum-
primento da obrigação (36). O risco de crédito é desta forma (parcial-
mente, em maior ou menor percentagem, que pode ser bastante elevada)
transferido para o segurador, que recebe, como contrapartida, a prestação
dos prémios pelo segurado.

II. No conteúdo contratual incluem-se ainda, em regra, deveres de pres-
tação de informações por parte do segurador ao segurado quanto aos ter-
ceiros com quem este se dispõe a contratar. Assentes nas suas bases de
dados, os seguradores têm meios para obter um conhecimento sólido das
empresas. Outras vezes, esta informação é dada de forma indirecta atra-
vés do estabelecimento de limites de crédito por devedor do segurado.

Ainda, os seguradores podem prestar aos segurados um serviço de
cobrança de crédito (uma vez que, como se verá vigora aqui o descoberto
obrigatório) (37), aspecto agora previsto no art. 163.º RJCS.

Nessa medida, o seguro de crédito terá na maior parte das vezes um
conteúdo e mais complexo e mais amplo que a cobertura de riscos. Por essa
razão, sendo embora uma garantia pessoal, é mais do que isso.

III. Não se pode deixar de sublinhar, nesta primeira abordagem ao con-
trato, a enorme relevância que tem para o sector exportador nacional, uma
vez que os créditos dos prestadores de serviços e vendedores nacionais
são, na maior parte das vezes, assegurados por seguros de crédito. Sem a
celebração do contrato de seguro, essas empresas ou não exportam, ou se
o fizerem terão que correr, o risco na totalidade (38). A sua importância
em termos económicos é, pois, central (39).
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(36) J. CASTRO MENDES (“Acerca do seguro de crédito”, cit., p. 7) definia o seguro
de crédito em sentido lato como “o seguro do risco de não pagamento de um crédito,
qualquer que seja a origem ou do crédito ou do não pagamento (mora, com ou sem con-
testação do crédito, insolvência, etc.)”. Dentro deste distinguia depois o seguro de crédito
em sentido estrito e o seguro-caução. O primeiro é celebrado com o credor, o segundo é
celebrado com o devedor (ob. cit., p. 9).

(37) Cfr. COSEC, O seguro de créditos, riscos comerciais e riscos políticos, evolução
e perspectivas (extractos do livro de TONY DOWDING, Developments in credit & political
risks insurance), Lisboa, 2001, pp. 14-15.

(38) É certo que existem outros mecanismos que permitem assegurar a posição do
exportador, como a cessão financeira (factoring) internacional, no âmbito das cessões sem
recurso (cfr. L. MIGUEL PESTANA DE VASCONCELOS, O contrato de cessão financeira ou fac-
toring no comércio internacional, in: Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Jorge



IV. Convém ainda nesta sede referir que sendo embora os riscos
seguráveis com maior relevância os do incumprimento ou mesmo da perda
do crédito, o seguro de crédito permite assegurar um conjunto muito mais
amplo de riscos (40), como decorre do art. 3.º do Dec.-Lei n.º 183/88,
de 24-5 (41).

Assentaremos só nos primeiros que são aqueles que nos permitem
inserir o seguro de crédito no seio das garantias especiais das obrigações.

3.2. Caracterização

I. O contrato de seguro de crédito é um contrato nominado, típico
(rege-se, como se disse, pelo Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5, e pelo RJCS),
celebrado entre o credor e o segurador (art. 9.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88,
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Ribeiro de Faria, Faculdade de Economia da Universidade do Porto/Faculdade de Direito
da Universidade do Porto, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp. 403, ss.).

É ainda possível recorrer ao crédito documentário (irrevogável), que desempenha,
embora indirectamente, um papel de garantia para o vendedor (sobre esta figura, ver J. CAL-
VÃO DA SILVA, Direito bancário, Almedina, Coimbra, 2001, pp. 369, ss.), ou exigir a pres-
tação de uma garantia autónoma (em regra, à primeira solicitação) por parte do comprador
(sobre ela, ver: A. FERRER CORREIA, “Notas para o estudo da garantia bancária”, Revista de
Direito e Economia, 1982, pp. 217, ss.; M. J. ALMEIDA COSTA/A. PINTO MONTEIRO, “Garan-
tias bancárias. O contrato de garantia à primeira solicitação”, in: Colectânea de Jurispru-
dência, tomo V, 1986, pp. 17, ss.).

Contudo, há por parte das empresas nacionais, uma “prática comercial” instalada de
recurso ao seguro de crédito, ao que não será estranho o risco que o próprio Estado, como
veremos, pode assumir.

(39) Refira-se ainda que o recurso a esta figura permite ao segurado obter crédito com
maior facilidade.

Com efeito, sempre que os créditos constituam uma importante parte do seu património,
a garantia patrimonial que oferece a um financiador é sempre muito mais sólida se esses
créditos estiverem garantidos por um seguro de créditos. Por outro lado, os créditos (even-
tuais) decorrentes do contrato de seguros de crédito que o segurado venha a ter contra o
segurador podem ser cedidos ao banco. Cfr. COSEC, O seguro de créditos, riscos comer-
ciais e riscos políticos, evolução e perspectivas, cit., p. 16.

(40) Como a não amortização de despesas suportadas com operações de prospecção
de mercados, participação em feiras no estrangeiro e constituição de existências em países
estrangeiros, variações cambiais, relativamente a contratos cujo pagamento seja estipulado
em moeda estrangeira, elevação anormal e imprevisível dos custos de produção resultante
da alteração das condições económicas que afectem o fabrico dos bens, a execução dos tra-
balhos ou a prestação dos serviços.

(41) Alterado pelo Dec.-Lei n.º 127/91, de 22-3, pelo Dec.-Lei n.º 214/99, de 15-6,
pelo Dec.-Lei n.º 51/2006, de 14-3, e pelo Dec.-Lei n.º 31/2007, de 14-2.



de 24-5) que visa cobrir determinados riscos fixados pelas partes (daque-
les previstos no art. 3.º do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5, e no art. 161.º do
RJCS) (42) (43).

O segurador obriga-se a indemnizar a outra parte (o tomador do seguro
e o beneficiário são a mesma pessoa (44)), na eventualidade de se verifi-
car o sinistro, ou seja, o evento (a “verificação, total ou parcial, do evento
que desencadeia o accionamento da cobertura do risco…” — art. 99.º
RJCS) previsto pelos contraentes, dentre aqueles elencados no art. 4.º do
Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5.

II. Repare-se que só é coberta uma percentagem do crédito seguro, a esta-
belecer pelo segurador (art. 5.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5) (45).
Nunca é a totalidade do crédito que é segurada.

Visa-se fazer com que o segurado corra parte do risco de forma a
interessá-lo pelo destino do crédito (46). É o descoberto obrigatório (47).
Dessa forma, verificando-se o sinistro, parte do prejuízo fica sempre a
cargo do credor/segurado.
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(42) Como resulta da análise dos riscos previstos nestas disposições, o seguro de
crédito tem, na verdade, um âmbito mais amplo que aquele de cobrir o risco pelo credor
do incumprimento.

(43) Estamos a referir-nos em texto àqueles casos em que se assegura um único cré-
dito. Contudo, não tem que ser necessariamente assim. Com efeito, é possível que o
segurador através das denominadas “apólices globais” assegure todos os créditos do segu-
rado face a terceiros seus clientes, dentro do “plafond” que o segurador fixa para cada
um deles. Trata-se, na expressão utilizada pelos seguradores, do “princípio da globali-
dade”. Cfr. COSEC, O seguro de créditos, riscos comerciais e riscos políticos, evolução e
perspectivas, cit., pp. 20-22.

(44) Ao contrário do seguro-caução, como se verá infra no próximo número em
texto.

(45) Excepto “no caso de seguros celebrados com a garantia do Estado, em que
caberá a este aprovar tal percentagem ou dela prescindir”.

(46) Cfr. M. FRAGALI, “Assicurazione del credito”, cit., p. 541.
(47) O princípio da comparticipação do segurado nos riscos do crédito até uma dada

percentagem do mesmo (em geral até 20%) foi introduzido em 1898 pela Hanseatische See
und Allgemeine Versicherungsgesellschaft, contribuindo decisivamente para modelar este con-
trato tal como hoje existe no mundo. Cfr. J. BASTIN, O seguro de créditos no mundo
contemporâneo, cit., pp. 23, ss.

A questão que se coloca aqui é a de saber se o segurado poderá, por outro meio, garan-
tir a percentagem a descoberto. Entre nós, parece admitir-se tal hipótese. Cfr. F. VITÓRIA,
O seguro de créditos em Portugal, apêndice à edição portuguesa de “O seguro de crédi-
tos no mundo contemporâneo”, cit., p. 59.



Além disso, o segurador pode fixar na apólice limites para os montantes
indemnizáveis (art. 5.º, n.º 3, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5). Ultrapas-
sados estes, o dano fica também por conta do segurado.

Por outro lado, não são indemnizáveis os lucros cessantes, nem os
danos não patrimoniais (art. 12.º do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5).

Em contrapartida do risco assumido, o segurador tem direito a uma
contraprestação pelo segurado: os prémios (art. 11.º do Dec.-Lei n.º 183/88,
de 24-5 (48)).

III. Sempre que se verificar o facto definido na apólice como
constituindo o sinistro, o segurador terá, como se viu, que indemnizar
o credor pelos danos sofridos numa percentagem idêntica à da cober-
tura do risco, sempre que esses danos se encontrem dentro dos limites
fixados.

Fazendo-o, o segurador ficará sub-rogado (49) na medida do mon-
tante pago (art. 136.º, n.º 1, e art. 165.º, n.º 1, RJCS) (50). Como só se veri-
fica a cobertura parcial do risco, a sub-rogação é igualmente só parcial, o
que significa que o devedor vai passar a ter dois credores (51). O credor
original e o segurador.

Não há aqui qualquer precedência entre os créditos, mas uma situação
de concurso (art. 165.º, n.º 1, segunda parte, RJCS), não se aplicando o
art. 593.º, n.º 2 (52).

A solução explica-se.
Na verdade, não há motivos para se tratar melhor o credor beneficiário

do seguro do que o segurador que (parcialmente) o indemnizou, como
decorreria da aplicação do art. 593.º, n.º 2, que dá preferência ao credor pri-
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(48) E arts. 51.º e segs. do RJCS.
(49) Trata-se de um caso de sub-rogação especial, cuja ratio é claramente explicada

por A. VAZ SERRA, “A sub-rogação do segurador”, in: RLJ ano 94.º, pp. 227-228.
(50) JEAN BASTIN (O seguro de créditos. A protecção contra o incumprimento, cit.,

p. 87) define, na linha do exposto no texto, o seguro de crédito como: “um sistema de seguro
que permite aos credores estar cobertos contra o não pagamento de créditos devidos por pes-
soas previamente identificadas e em estado de incumprimento”.

(51) Nos termos do art. 136.º, n.º 3, RJCS: “A sub-rogação parcial [do segurador] não
prejudica o direito do segurado relativo à parcela do risco não coberto, quando concorra com
o segurador contra o terceiro responsável, salvo convenção em contrário em contratos de
grandes riscos”.

(52) Neste sentido, L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., pp. 174-175
(ainda face ao art. 441.º do Código Comercial).



mitivo, solução já de si nada convincente no que toca à sub-rogação legal
prevista no Código Civil (53).

3.3. As modalidades de seguro de crédito

I. A lei distingue três modalidades de seguros de crédito nos n.os 2,
3 e 4 do art. 1.º do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5. Os critérios usados
para o efeito não são unos. Pelo contrário, recorre-se a elementos diver-
sos, como a natureza dos riscos cobertos, o carácter nacional ou interna-
cional do crédito seguro e, ainda, a sua natureza, financeira ou não.

II. Da sua articulação decorrem as seguintes modalidades: o seguro
de crédito à exportação de bens e serviços que “visa as operações de
exportação na fase anterior à encomenda firme, na fase de fabrico e na
fase de crédito” (art. 1.º, n.º 2, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5); o seguro
de créditos no mercado interno que “abrange tanto a fase de fabrico
como a fase de crédito” (art. 1.º, n.º 3, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5);
e seguro de créditos financeiros onde se incluem os “créditos concedidos
por instituições financeiras ou equiparadas, por sociedades de locação
financeira e por sociedades de factoring.” (art. 1.º, n.º 4, do Dec.-Lei
n.º 183/88, de 24-5) (54).

3.4. Os riscos

I. A lei elenca os riscos que podem ser cobertos pelo seguro de cré-
dito. Dividimo-los em três grupos, recorrendo a um critério de importân-
cia prática.
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(53) A regra consagrada no art. 593.º, n.º 2, dando preferência ao credor primitivo,
baseia-se na “velha máxima” nemo contra se subrogasse censetur, não deixa de ser con-
siderada duvidosa pela doutrina e “pouco convincente” quando se trate de uma sub-rogação
legal ou de uma sub-rogação assente na vontade do devedor. Assim, J. ANTUNES VARELA,
Das Obrigações em geral, vol. II, cit., p. 349. E J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obri-
gações, vol. II, cit., p. 567.

(54) Acrescente-se ao que se diz em texto que, nos termos do art. 15.º, n.º 1, do
Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5, as seguradoras dos ramos “crédito” e “caução” podem bene-
ficiar da garantia do Estado para o seguro dos riscos previstos nos n.os 1 e 2 do art. 3.º e
no n.º 1 do art. 6.º, quando estejam em causa “factos geradores de sinistro de natureza polí-
tica, monetária ou catastrófica dependendo o acesso de um procedimento prévio de selec-
ção e de contratualização com o Estado”.



Em primeiro lugar, temos a “falta ou atraso no pagamento dos mon-
tantes devidos ao credor” [art. 3.º, n.º 1, al. c), do Dec.-Lei n.º 183/88,
de 24-5]. São as hipóteses mais relevantes, e na quais se centrará princi-
palmente a nossa atenção.

Assim: pode tratar-se de uma simples mora na realização da presta-
ção (“o atraso no pagamento”), ou, com maior gravidade, uma hipótese de
incumprimento que leve meramente à satisfação parcial ou, em última
instância, à total insatisfação do crédito: como, por vezes, nos casos de
insolvência (“falta … no pagamento dos montantes devidos ao credor”).
Note-se que esta se pode verificar (ainda que não declarada, sendo mera-
mente de facto) ainda antes do vencimento do crédito.

Temos depois, “a suspensão ou revogação da encomenda ou resolu-
ção arbitrária do contrato pelo devedor na fase anterior à constituição do
crédito” [art. 3.º, n.º 1, al. b), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5].

Em terceiro lugar, a lei admite a cobertura do risco decorrente das des-
pesas realizadas com iniciativas de expansão internacional de uma empresa
e que não venham a ser amortizadas. É o que está previsto art. 3.º, n.º 1,
al. a), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5 (“Não amortização das despesas
suportadas com operações de prospecção de mercados, participação em fei-
ras no estrangeiro e constituição de existências em países estrangeiros”).

Por último, englobamos as alíneas d) e e) do n.º 1 do art. 3.º do
Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5: dizem respeito, respectivamente, ao risco
cambiário e ao risco de alteração dos custos de produção (“variações cam-
biais relativamente a contratos cujo pagamento seja estipulado em moeda
estrangeira”; “elevação anormal e imprevisível dos custos de produção
resultante da alteração das condições económicas que afectem o fabrico dos
bens, a execução dos trabalhos ou a prestação de serviços.”).

Como referimos, a nossa atenção focar-se-á agora principalmente
sobre o primeiro grupo de riscos, como também se se disse, na prática os
mais relevantes.

II. Há uma segunda distinção, esta doutrinal, embora com reflexos de
ordem prática, entre riscos comerciais e riscos políticos. Com efeito, o não
cumprimento poderá tanto resultar de dificuldades de ordem financeira ou
dificuldades de outra ordem ligadas ao próprio devedor, como de actos
ou decisões do governo deste que obstem ao incumprimento do contrato,
ou então outras causas como catástrofes naturais, guerras, revoluções etc.
Os primeiros são riscos comerciais; os segundos, riscos políticos e catas-
tróficos.
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A distinção tem relevo, como se disse, porque os seguradores (55)
podem beneficiar de garantia do Estado, justamente quando estejam em
causa factos geradores de sinistro de natureza política, monetária ou catas-
trófica. (art. 15.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5) (56) (57).

3.5. O sinistro

I. O sinistro pode ser definido como o “facto baseado no risco e
susceptível de accionar o seguro” (58) (59).

A lei elenca um conjunto de factos geradores do sinistro. No entanto,
cabe às partes determinar, através da sua delimitação no contrato, qual o
evento que desencadeia o dever de pagar a indemnização, o que é dizer,
desencadeia o risco que as partes querem segurar. Há assim uma ligação
próxima entre o risco coberto e a definição do sinistro (60).
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(55) Não só no seguro de crédito, que é agora objecto de análise, mas igualmente no
seguro-caução (art. 15.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5).

(56) O acesso a esta garantia depende de um processo prévio de selecção e de con-
tratualização entre os seguradores e o Estado. (art. 15.º, n.º 1, in fine, do Dec.-Lei n.º 183/88,
de 24-5).

(57) Em rigor, bem vistas as coisas, o Estado acaba por poder garantir igualmente,
total ou parcialmente, riscos comerciais (dentro dos limites da lei ou de convenção inter-
nacional vigente na nossa ordem jurídica). É o que decorre do art. 15.º, n.º 7, do Dec.-Lei
n.º 183/88, de 24-5.

(58) P. ROMANO MARTINEZ, Direito dos seguros, relatório, RFDUL, Coimbra Editora,
Coimbra, 2006, p. 43.

Ver, ainda, CARLO FELICE GIAMPAOLINO, “Assicurazione II) assicurazione contra i
danni”, in: Enciclopedia Giuridica (Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani), III, p. 8.

(59) Inicialmente, equiparava-se o sinistro ao mero incumprimento do devedor. Con-
tudo, dados os elevados prejuízos sofridos pelas Companhias, pretendeu-se fazer vingar o
princípio oposto: só constituiria facto gerador do sinistro o prejuízo efectivo, ou seja, a decla-
ração de falência do terceiro devedor.

A solução de compromisso a que se chegou mais tarde e que passou a caracterizar
este contrato foi a chamada insolvência presumida: se o devedor não cumprir dentro de um
dado prazo acordado entre segurador e segurado, o primeiro terá que cumprir a sua pres-
tação, isto é, indemnizar o segurado dentro da cobertura assumida. Ver sobre a evolução
histórica que levou à consagração do princípio da insolvência presumida: J. BASTIN,
O seguro de crédito no mundo contemporâneo, cit., pp. 42, ss.; M. FRAGALI, “Assicurazione
del credito”, cit., p. 532.

(60) Na verdade, como sublinha J. CALVÃO DA SILVA (Seguro de crédito, cit., p. 109),
a “definição do risco coberto passa pela definição do sinistro”.



Temos pois que o risco pode ser a mora, mas o sinistro poderá apon-
tar para um prazo mais ou menos extenso de mora (indicado, claro, na
apólice), art. 4.º, al. e), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5.

O sinistro pode igualmente ser o incumprimento definitivo, parcial ou
total, e este considerar-se verificado, só com a insolvência declarada judi-
cialmente [art. 4.º, al. a), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5] ou com a insol-
vência de facto [art. 4.º, al. b), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5], definido-se
quando é que esta se verifica, ou ainda qualquer acordo judicial ou extraju-
dicial entre credores [art. 4.º, als. c) e d), do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5].

A lei refere-se nestes dois últimos casos à concordata judicial ou extra-
judicial, que hoje já não existe face ao CIRE (61). Deve (agora) incluir-se
aqui, face à nova lei da insolvência, quer o Plano Extrajudicial de Conciliação
(o PEC), quer o plano de pagamentos aos credores (62) (63).

3.6. Distinção da fiança

I. No seguro de crédito visa-se indemnizar, e só parcialmente, o dano
sofrido pelo credor resultante do sinistro. Na fiança, o fiador contrai
perante o credor uma obrigação com um conteúdo idêntico à do devedor
(art. 634.º, n.º 1 — a obrigação principal).

Pretende-se aqui o cumprimento da obrigação garantida, enquanto no
seguro de crédito o que se tem em vista é indemnizar, parcialmente, o
credor dos danos que o sinistro (incumprimento ou insolvência, em regra)
lhe causou (64).
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(61) A concordata estava prevista, no Código dos Processos Especiais de Recuperação
da Empresa e de Falência (CPEREF), como meio de recuperação de empresa em situação de
insolvência ou em situação económica difícil (arts. 66.º e segs. CPEREF). Para além disso,
existia ainda a concordata particular, destinando-se ao devedor insolvente não titular de
empresa, que não podia recorrer por isso aos processos especiais de recuperação de empresa.
Se ele quisesse evitar a declaração de falência, deveria submeter à homologação do juiz, até
à data da sentença, uma proposta de concordata particular (art. 240.º CPEREF).

(62) Plano que se aproxima do prisma funcional da concordata particular do CPEREF
(ver nota anterior). Neste sentido, LUÍS CARVALHO FERNANDES/JOÃO LABAREDA, Código da
insolvência e da recuperação de empresas, anotado, Quid Juris, Lisboa, 2008, p. 810.

(63) Quanto a estas figuras, ver L. MENEZES LEITÃO, Direito da insolvência, Almedina,
Coimbra, 2009, pp. 303-304, pp. 320, ss.; L. CARVALHO FERNANDES/J. LABAREDA, Código da
insolvência e da recuperação de empresas, anotado, cit., pp. 810, ss., pp. 921, ss.

(64) Ver L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., p. 170; F. VITÓRIA,
O seguro de créditos em Portugal, cit., p. 615; M. FRAGALI, “Assicurazione del credito”,
cit., pp. 535-536; G. BOZZI, Le garanzie atipiche, vol. I, Garanzie personali, cit., pp. 65-66.



Estando em jogo quantias pecuniárias, há uma proximidade aparente,
uma vez que o próprio dano se limitará, na sua essência, à quantia não paga.
Acresce que o fiador se pode obrigar por “quantidade menor” à dívida
principal (art. 631.º, n.º 1) — o que explicaria o facto de a quantia entre-
gue pelo segurador, devido ao descoberto obrigatório, ser inferior ao mon-
tante em dívida.

Contudo, mesmo nestes casos, em que se verifica uma aproximação
maior, os valores podem ser diferentes (embora não seja provável) e tal não
afasta nem obscurece a diferença central acima apontada (65).

II. Dito isto, há uma clara semelhança de função (66), o que permite
incluir o seguro de crédito [sempre que o risco coberto seja “falta ou
atraso no pagamento dos montantes devidos ao credor” — art. 3.º, n.º 1,
al. c) do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5] no seio das garantias pessoais (67).

3.7. Acessoriedade ou autonomia

I. Acabámos já de ver que o seguro de crédito não se confunde com uma
fiança. Outra questão é saber se embora não sendo uma fiança ele é acessó-
rio relativamente à obrigação assegurada, ou autónomo em relação a esta.

Em princípio, nada dizendo a lei a este respeito, ambos os modelos são
possíveis. Tudo depende do que as partes acordarem. Elas poderão acor-
dar num seguro de crédito acessório ou autónomo relativamente à obriga-
ção garantida (68).
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(65) DIETER MEDICUS (Schuldrecht II, Besonderer Teil, 12.ª ed., C. H. Beck, Muni-
que, 2004, § 113, p. 245) aponta que na fiança será o devedor principal que paga ao fia-
dor pela prestação da garantia, o que significa que, em regra, é este que tem o interesse prin-
cipal nela. No seguro de crédito, pelo contrário, é o credor a celebrar o contrato de seguro
(de crédito) com o segurador, pagando o prémio. A verdade, porém, é que a fiança pode
ser celebrada por contrato entre o credor e o fiador (sem que haja qualquer necessidade de
consentimento — ou conhecimento — por parte do devedor ou mesmo contra a sua von-
tade — art. 628.º, n.º 2), pagando o garantido a contraprestação, pelo que a distinção apon-
tada não procederá.

(66) Cfr. A. ZUGMALIA, “Assicurazione credito e cauzione”, cit., p. 454.
(67) Em sentido diverso, M. J. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, cit.,

p. 76, nota 291.
(68) A doutrina (A. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito bancário, cit., p. 648;

L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., pp. 169-170) admite que o seguro de
crédito possa ser prestado com autonomia relativamente à obrigação principal e, mesmo, à
primeira solicitação.



II. No segundo caso, estamos mesmo face a uma garantia autónoma
prestada por um segurador, atento o carácter indemnizatório desta. A con-
figuração negocial será, no entanto, diversa.

Na garantia autónoma há um contrato celebrado entre o devedor/dador
da ordem e o garante (em regra, um banco) pelo qual este se obriga, nos
termos definidos nesse contrato, a concluir o contrato de garantia autó-
noma com o credor. Esse contrato é unilateral, uma vez que decorrem daí
só obrigações para o garante. A sua retribuição decorre do contrato cele-
brado com o dador da ordem. É também deste contrato que emerge o
dever de reembolso do garante da quantia paga em caso de execução da
garantia pelo credor/garantido.

No seguro de crédito em que tenha sido acordada a autonomia, a
retribuição do segurador decorre do próprio contrato de seguro e é paga pelo
segurado (o prémio). Não existirá igualmente um contrato entre o segu-
rador e o devedor pelo qual o primeiro se obriga a celebrar o contrato de
seguro com o credor. Acresce que, se o segurador cumprir, ele ficará
sub-rogado perante o devedor, pelo montante pago; na garantia autónoma
o que existe, em primeira linha, é um direito ao reembolso decorrente do
contrato entre o dador da ordem e o garante.

III. E se nada decorrer da interpretação contrato quanto a este ponto
(hipótese que cremos até a mais comum)?

A solução correcta é a de entender que se trata de uma obrigação (a
do segurador) acessória. A acessoriedade é característica da fiança, que é
a garantia pessoal prevista e regulada pela lei. Pois bem, a ausência de
regulamentação deste ponto conduz-nos ao elemento marcante das garan-
tias pessoais típicas entre nós (69).
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(69) CARLOS A. MOTA PINTO (Cessão da posição contratual, Almedina, Coimbra,
reimpressão de 1982, pp. 470-471) sustenta que “… a tipicidade dos negócios jurídicos não
pode deixar de ter o efeito de provocar a aplicação da disciplina de cada figura típica,
quando as partes, embora sem nomear ou prover expressamente acerca do respectivo
regime, aspiram a regulamentar um negócio, suficientemente determinado, cujo quadro
teleológico (fins visados pelas partes, interesses em jogo) se aparenta aos fins e interesses
cuja tutela constitui a função social do tipo negocial desenhado na lei”.

Como se diz em texto, não se trata de aplicar aqui o regime integral da fiança — nem
era possível, atendendo às diferenças apontadas e a tratar-se de um contrato de seguro —,
mas simplesmente, tendo em conta que estamos em ambos os casos perante garantias pes-
soais, este aspecto marcante do regime da fiança: a acessoriedade.



3.8. O regime insolvencial

I. Um dos principais riscos, e cremos que o mais relevante, coberto
por este seguro é o do incumprimento devido à insolvência do devedor.

Mesmo quando o sinistro consista na mora decorrido um determi-
nado período de tempo previsto no contrato, o principal risco, agora para
o segurador que indemnize o segurado e que fique sub-rogado nos ter-
mos do art. 136.º, n.º 1, RJCS, consiste na insolvência do devedor ina-
dimplente (não obtendo satisfação do crédito adquirido por sub-rogação).

De todo o modo, quer o devedor esteja já insolvente, quer venha a
estar, tendo a insolvência sido judicialmente declarada, o segurador e o pró-
prio credor, por força do descoberto obrigatório (que poderá ser mais ou
mesmo amplo de acordo com o convencionado), terão que reclamar os
seus créditos no seio do processo insolvencial (art. 128.º CIRE) e, dada a
normal insuficiência da massa, vir a ser satisfeitos de forma rateada, de
acordo com o critério da proporcionalidade (art. 176.º CIRE).

II. Todavia, mesmo uma situação desta natureza pode não implicar
uma perda para o segurador. Não será assim, de facto, quando este tenha
recorrido ao resseguro (art. 72.º, RJCS), isto é, tenha celebrado um contrato
com um ressegurador que cubra esse risco.

III. Alterando a perspectiva, pode dar-se o caso de ser o beneficiá-
rio do seguro, aqui o tomador, que venha a ser declarado insolvente. O con-
trato de seguro mantém-se (art. 98.º, n.º 1, RJCS), passando a integrar o
crédito assegurado a massa insolvente. Integrará também a massa insol-
vente, o crédito indemnizatório face ao segurador se se verificar o sinistro.

4. O SEGURO-CAUÇÃO

4.1. Caracterização

I. Esta figura (70) consiste num contrato concluído entre um devedor,
ou futuro devedor, e um segurador, a favor de um credor, ou futuro cre-
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(70) Sobre ela, ver: J. CASTRO MENDES, “Acerca do seguro de crédito”, cit., pp. 5, ss.; A.
MENEZES CORDEIRO, Manual de direito comercial, cit., pp. 811-812; idem, Manual de direito
bancário, cit., pp. 645, ss.; J. CALVÃO DA SILVA, Anotação ao acórdão do Tribunal da Relação



dor, pelo qual “o segurador obriga-se a indemnizar o segurado pelos danos
patrimoniais sofridos, em caso de falta de cumprimento ou mora do toma-
dor de seguro em obrigações cujo cumprimento possa ser assegurado por
garantia pessoal” (art. 162.º RJCS). Está previsto e regulado no RJCS e
no Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5. Visa-se aqui tutelar o credor do toma-
dor do seguro/devedor do risco do incumprimento deste.

II. O seguro-caução (71) é um contrato nominado, típico (rege-se
pelo Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5 (72) e pelo RJCS), bilateral, cujas par-
tes são o segurador e o tomador do seguro/devedor (art. 9.º, n.º 2, do
Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5) (73) (74).

III. A lei admite duas modalidades de seguro-caução: o seguro de cau-
ção directa e o seguro de caução indirecta (art. 1.º, n.º 5, do Dec.-Lei
n.º 183/88, de 24-5), sem, no entanto, os definir.
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de Lisboa de 15-3-2000, RLJ ano 132.º, pp. 381, ss.; P. ROMANO MARTINEZ/P. FUZETA DA
PONTE, Garantias de cumprimento, cit., pp. 75, ss.; L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações,
cit., pp. 175, ss.; M. J. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, cit., p. 76, nota 291;
MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, cit., pp. 213, ss.; FERNANDO VITÓRIA, O seguro de cré-
ditos em Portugal, cit., pp. 623, ss.; JOSÉ MIGUEL FARIA ALVES DE BRITO, Seguro-caução. Pri-
meiras considerações sobre o seu regime e natureza jurídica, in: Estudos em Memória ao Pro-
fessor Doutor José Dias Marques (coordenação dos Professores Doutores Ruy de Albuquerque
e António Menezes Cordeiro), Almedina, Coimbra, 2007, pp. 388, ss.; LUÍS EDUARDO MEURER
AZAMBUJA, Seguro-caução, in: Garantias das obrigações. Publicações dos trabalhos de Mestrado
(coordenado por JORGE SINDE MONTEIRO), Almedina, Coimbra, 2007, pp. 305, ss.

Ver ainda: G. BOZZI, Le garanzie atipiche, vol. I, Garanzie personali, cit., p. 9;
A. COCOCCIA, Polizze fideiussorie in: Il diritto privato nella giurisprudenza (coord. por
Paolo Cendon), Utet, Turim, 2006, pp. 491, ss.; GIUSEPPE CHINÈ, Polizzia fideiussoria, in:
Le garanzie rafforzate del credito (coord. por Vicenzo Cuffaro), Utet, Turim, 2000, pp. 45, ss.;
A. CARRASCO PERERA/E. CORDERO LOBATO/M. J. MARÍN LÓPEZ, Tratado de los derechos
de garantía, cit., pp. 435, ss.

(71) Denominado seguro garantia no Brasil, ver sobre este LUÍS E. MEURER AZAM-
BUJA, Seguro-caução, cit., pp. 316, ss.

(72) Alterado pelo Dec.-Lei n.º 127/91, de 22-3, pelo Dec.-Lei n.º 214/99, de 15-6,
pelo Dec.-Lei n.º 51/2006, de 14-3, e pelo Dec.-Lei n.º 31/2007, de 14-2.

(73) O contrato de seguro-caução pode ainda ser celebrado entre o segurador e o
contragarante a favor do respectivo credor (art. 9.º, n.º 2, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5).

(74) Esta modalidade de seguro é tal como o seguro de crédito largamente utilizado
na prática. Tem particular relevância o seguro-caução celebrado pelo locatário-financeiro
que cobre os riscos de incumprimento das rendas da locação financeira, havendo uma
ampla jurisprudência sobre a matéria. Sobre ela, ver ABÍLIO NETO, Operações bancárias,
legislação, doutrina, jurisprudência, Ediforum, Lisboa, 2008, pp. 709, ss.



Deste modo, seguindo a doutrina, verifica-se o seguro de caução
directa quando é o próprio segurador que presta a caução; já estaremos face
a um seguro-caução indirecta, quando o segurador assegura um terceiro
(obrigando-se, portanto, a indemnizá-lo, a este), geralmente um banco,
ente esse que irá prestar a caução (75).

4.2. Estrutura. Regime

I. Tratando-se embora de um contrato bilateral o seguro-caução
assenta, no entanto, numa relação entre três sujeitos: as partes do contrato
e o credor/beneficiário.

Além disso, pressupõe sempre a celebração de um outro contrato, de
diversa natureza (p. ex., de empreitada) entre o devedor/tomador do seguro
e o beneficiário do qual decorre, ou pode vir a decorrer, o crédito objecto
do contrato de seguro em si.

II. Centrando-nos agora no contrato de seguro (76), ele tem por con-
teúdo a atribuição a terceiro, o beneficiário, do direito (de crédito) a ser
indemnizado pelo segurador se o risco que pode ter por objecto, ou seja,
“o incumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações”, se verificar
(art. 6.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5, e art. 162.º RJCS). Em con-
trapartida, o tomador do seguro obriga-se a realizar uma prestação à segu-
radora: os prémios.

Emergem assim deste contrato dois tipos de relações: a que se esta-
belece entre o segurador e o tomador, e a que se firma entre o segurador
e o beneficiário/credor, cujo fulcro é o direito da contraparte do tomador
de exigir a indemnização do segurador, caso se verifique o sinistro.

Repare-se que a cobertura do risco agora não se encontra limitada,
como no contrato de seguro de crédito, pelo descoberto obrigatório. No
seguro-caução, salvo casos excepcionais, a cobertura é total, não existindo
descoberto (art. 7.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5).

III. Se o sinistro se verificar e o segurador indemnizar o credor, ele
adquire o direito deste face ao devedor (tomador do seguro) por sub-rogação.
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(75) Cfr. J. BASTIN, O seguro de crédito no mundo contemporâneo, cit., p. 412.
(76) Quanto à forma do contrato de seguro-caução e da apólice, ver o que se diz no

número anterior sobre o seguro de crédito.



A questão da base legal desta sub-rogação colocava-se face ao
regime anterior, uma vez que não poderia ser aqui o art. 441.º do Código
Comercial. De facto, no seguro-caução o causador do sinistro não é
um terceiro, mas sim o próprio tomador do seguro. A solução da
sub-rogação, no entanto, impunha-se, sendo frequentemente convencio-
nada nos contratos.

Hoje, no entanto, a sub-rogação do segurador no seguro-caução não
levanta dúvidas, atendendo ao disposto no art. 165.º, n.º 2, RJCS.

Se estivermos perante um seguro-caução indirecta, na eventualidade de
o sujeito que prestar a caução responder, o segurador terá que o indemni-
zar, o que leva a uma dupla sub-rogação (77).

IV. O contrato de seguro pode ainda prever o direito de regresso do
segurador contra o tomador do seguro. O segurador adquire então dois
direitos. Está impedido, no entanto, de exigir, na articulação deles, mais
do que o valor total despendido (art. 165.º, n.º 2, segunda parte, RJCS).

Muitas vezes será acordada entre o segurador e o tomador do seguro
uma garantia (p. ex., um penhor (78)) para tutelar esse crédito eventual da
seguradora face a este último: trata-se de uma contragarantia, muito vul-
gar na prática.

V. Analisado assim o conteúdo do contrato, parece ajustado quali-
ficá-lo como um contrato a favor de terceiro (79). A relação de cobertura
constitui o próprio contrato de seguro, do qual decorre de imediato um
direito (de crédito) para terceiro/beneficiário/credor.

É nesta relação que se fixa a contrapartida patrimonial a realizar pelo
devedor/promissário pela atribuição patrimonial que o segurador/promitente
faz a terceiro/beneficiário, ou seja, os prémios.

A relação de valuta, aquela que consiste na razão de ser da atribui-
ção patrimonial feita a terceiro, é o contrato concluído entre este e o
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(77) L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., p. 179.
(78) Nos termos do art. 22.º, n.º 1: “nos casos em que seja constituído penhor para

garantia dos seguros previstos neste diploma, a seguradora beneficia do regime especial para
igual garantia dos créditos de estabelecimentos bancários.”

Esta disposição aplicar-se-á tanto ao penhor para garantir o pagamento dos prémios
de seguro pelo tomador do seguro como para garantir o cumprimento do direito adquirido
pelo segurador.

(79) Neste sentido, MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, cit., p. 238.
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devedor (80). Daqui emerge, como se disse, o crédito objecto do contrato
de seguro.

VI. O segurador e o tomador do seguro podem inserir no contrato uma
cláusula de inoponibilidade. Esta impede o segurador, durante um deter-
minado prazo, “de opor aos segurados, beneficiários do contrato, quaisquer
nulidades, anulabilidades ou fundamentos de resolução” (art. 11.º, n.º 4, do
Dec.-Lei n.º 183/88, de 24-5, e art. 164.º, n.º 2, RJCS), do contrato de
seguro (subentende-se). O que possibilita, em grande parte, isolar o cré-
dito do segurado das vicissitudes do contrato de seguro.

Quando ela não tenha sido acordada, para além de o segurador se
poder valer destes meios de defesa, a lei agora impõe-lhe que comunique
ao segurado a falta de pagamento do prémio ou da fracção devida pelo
tomador de seguro para, “querendo evitar a resolução do contrato, pagar a
quantia em dívida num prazo não superior a 30 dias relativamente à data
de vencimento.” (art. 164.º, n.º 1, RJCS) (81).

4.3. Natureza jurídica

I. A este propósito, as posições dividem-se essencialmente em três.
Por um lado, há aqueles que defendem estarmos perante uma moda-

lidade, embora com características particulares, do contrato de seguro.
Outra corrente entende estarmos perante uma garantia autónoma, com

a particularidade de ser prestada por um segurador (82).
Por fim, outros sustentam que no seguro de crédito temos uma fiança

também com a especialidade de ser prestada por um segurador (83).

II. Numa primeira aproximação a este ponto, podemos dar como
seguros dois aspectos.
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(80) Quanto à relação de cobertura e à relação de valuta no contrato a favor de ter-
ceiro, ver, por todos, J. RIBEIRO DE FARIA, Direito das obrigações, vol. I, cit., pp. 316, ss.

(81) Isto, sem prejuízo do disposto no art. 91.º, n.º 2, e no art. 108.º, n.os 3 e 4,
RJCS (art. 164.º RJCS).

(82) Na jurisprudência, neste sentido, ver Acórdão do STJ de 27 de Junho de 2006
(Sebastião Póvoas), com voto de vencido, justamente neste ponto, do Conselheiro Alves Velho,
in www.dgsi.pt.

(83) Para elas, ver: L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., pp. 180, ss.;
MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, cit., pp. 214, ss.; G. CHINÈ, Polizzia fideiussoria,
cit., pp. 51, ss.



Primeiro, é indubitável que se aplicam a esta figura diversas disposi-
ções do contrato de seguro, quer gerais, para onde a lei aliás remete, quer
aquelas que a regulam em particular. Mesmo que se entendesse que a
sua natureza era diversa, estas disposições não seriam afectadas. O que sig-
nifica que haveria (há) sempre um elemento de seguro nesses contratos.

Em segundo lugar, do regime legal previsto (embora haja depois que
contar com os regimes específicos previstos na lei para certos casos de segu-
ros caução) não resulta que as partes não possam depois modelar o con-
trato de uma forma que o aproxime mais de uma das figuras referidas.

É sempre perante cada modalidade de seguro-caução e perante o con-
vencionado pelas partes que deveremos determinar então, mas só então, a
sua natureza jurídica (84).

III. Vejamos agora com um pouco mais de detalhe, e dentro do qua-
dro que acabámos de traçar, as qualificações propostas.

Parece de admitir que as partes possam dotar a obrigação do segura-
dor de autonomia em relação à obrigação do tomador (85). Nessa medida,
o credor poderia exigir o cumprimento ao segurador sem que este lhe
pudesse opor as excepções decorrentes da relação entre o tomador e o
beneficiário do seguro. Poderia mesmo estabelecer-se uma cláusula à pri-
meira solicitação. Além disso, em ambos os casos estamos perante uma
obrigação de indemnização.

Simplesmente, mesmo assim, não estaríamos face a um contrato de
garantia autónoma. Este tem como partes o garante e o garantido, sendo,
conforme se referiu a este propósito, um contrato unilateral e, em si, gra-
tuito. O contrato de seguro (bilateral e oneroso) pelo contrário é con-
cluído entre o tomador do seguro (o devedor) e o próprio segurador, sendo
daí que resulta o direito do segurado. É um contrato a favor de terceiro,
como também se disse.

Acrescente-se que o recurso a esta estrutura contratual pode limitar a
autonomia que se pretende consagrar. É que o segurador, em princípio,
poderá sempre opor ao credor os meios de defesa decorrentes do contrato
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(84) Neste sentido: Acordão do STJ de 9-2-2006 (Salvador da Costa), Acordão do STJ
de 28-8-2007 (Salvador da Costa), ambos in: www.dgsi.pt.

(85) Neste sentido: A. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito bancário, cit., p. 649;
L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., p. 186; M. J. COSTA GOMES, Assun-
ção fidejussória de dívida, cit., p. 76, nota 291. Em Itália, para a jurisprudência neste
sentido, ver A. COCOCCIA, Polizze fideiussorie, cit., pp. 500-501.



com o tomador do seguro (art. 449.º). O que na garantia autónoma não
sucede: o garante não pode opor ao garantido os meios de defesa decor-
rentes do contrato concluído com o dador da ordem.

Contudo, a lei, ainda assim, permite obviar a este resultado, decorrente
da estrutura contratual adoptada, mediante o recurso a uma cláusula de ino-
ponilibidade, antes caracterizada. A autonomia que a estrutura contratual
impediria de atingir (no que toca às relações segurador/tomador do seguro),
vem desta forma a poder, na sua essência, ser alcançada, por esta via (86).

Mesmo assim, adoptada que fosse esta cláusula, não se afastavam as
outras diferenças acima apontadas.

IV. Uma posição com forte apoio na doutrina (87) sustenta que o
seguro-caução essencialmente, quando nada tenha sido acordado noutro
sentido, consiste numa fiança prestada por um segurador à qual se aplicam
ainda certas disposições do contrato de seguro. Não cumprindo o toma-
dor, cumpriria ao segurador pagar.

Ela não é, no entanto, isenta de obstáculos. O seguro-caução tem
uma função indemnizatória. Na fiança, o fiador garante a satisfação do cré-
dito ficando pessoalmente vinculado perante o credor (art. 627.º), tendo a
sua obrigação o conteúdo da obrigação principal (art. 634.º, n.º 1), sobre
a qual se “molda” (88), o que não sucede no seguro-caução (89).

Para além disso, convém, igualmente, não esquecer, os elementos de
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(86) As diferenças a nível de estrutura contratual e as consequências que daí resul-
tariam em termos de excepções que o segurador poderia opor ao segurado, por via do
art. 449.º, são apontadas por MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, cit., pp. 238-240.
Contudo, como se refere em texto, estas limitações à autonomia podem ser ultrapassadas
em grande parte através da convenção de uma cláusula de inoponibilidade.

(87) Entre nós: J. CASTRO MENDES, “Acerca do seguro de crédito”, cit., p. 12, p. 15;
A. MENEZES CORDEIRO, Manual de direito bancário, cit., p. 649; J. CALVÃO DA SILVA,
Anotação ao acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15-3-2000, cit., p. 382;
L. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, cit., p. 182; J. M. ALVES DE BRITO,
Seguro-caução. Primeiras considerações sobre o seu regime e natureza jurídica, cit.,
p. 483. Em Itália: G. BOZZI, Le garanzie atipiche, vol. I, Garanzie personali, cit., p. 9 (“Com
il termine polizza fideiussoria, assicurazione fideiussoria o cauzionale, se intende la fideius-
sione prestata da un’impresa assicuratice”); A. COCOCCIA, Polizze fideiussorie, cit.,
pp. 491-492 (para a jurisprudência transalpina).

(88) M. JANUÁRIO COSTA GOMES, A fiança no quadro das garantias pessoais. Aspec-
tos de regime, cit., p. 83.

(89) Embora possa ter. É o que sucede se a obrigação assegurada for pecuniária e
se fixar o montante indemnizatório no valor não pago.
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seguro (90), que estão sempre presentes. Consequentemente, mesmo que
se pudesse afirmar que o seguro-caução consistia numa fiança prestada
por um segurador (e não nos parece, pelas razões apontadas, que possa),
seria sempre um contrato misto de seguro e fiança.

V. De qualquer modo, independentemente da concreta configuração
que as partes dentro das balizas legais venham a dar ao contrato, é certo que
estamos face a uma garantia pessoal. O credor pode valer-se do seu crédito
face ao segurador, se o seu devedor não cumprir. Há desta forma dois patri-
mónios a que por esta via o credor pode recorrer para obter satisfação.

4.4. O regime insolvencial
I. A resposta é relativamente simples sempre que as partes tiverem

configurado aquele seguro-caução de forma próxima a uma fiança ou lhe
tenham conferido autonomia, aproximando-o da garantia autónoma.
O regime a aplicar no âmbito insolvencial será na sua essência semelhante
ao dessas figuras.

II. De todo o modo, não cumprindo o devedor, nomeadamente por ter
sido declarado insolvente, o credor pode exigir que o segurador o indem-
nize. Este adquirirá um crédito face ao devedor que terá que fazer valer
no seio do processo insolvencial. O crédito (sobre a insolvência) será
comum ou garantido, consoante o segurador tenha ou não exigido ao toma-
dor a prestação de uma garantia (a contragarantia) aquando da celebração
do contrato de seguro (91) para garantir esse crédito eventual.

III. Se for o segurado a ser declarado insolvente, o seguro mantém-se
(art. 98.º, n.º 1, RJCS). Verificando-se o sinistro, o crédito indemnizató-
rio face ao segurador integrará a massa insolvente e poderá ser feito valer
pelo administrador no exercício das suas funções face a este último.




