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seguidas da indicação da numeração da publicação, do mês, do ano e da página. 

 Os preceitos legis em que não seja indicada a fonte pertencem ao Código Civil Português 

actualmente em vigor ou, segundo as circunstâncias do contexto, à Lei do Contrato de Seguro (Lei n.º 

72/2008, de 16 de Abril), nomeadamente quando a abreviatura por que é citada tiver sido reiteradamente 
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Da sub-rogação no contrato de seguro 
 

 O estudo que nos propomos empreender nas páginas que se seguem prende-se 

com uma vaexat(issim)a quaestio no seio do Direito dos Seguros, cujas soluções 

jurisprudenciais e doutrinais ensaiadas estão longe de ter encerrado o debate sobre muitos 

dos pontos controversos daquele que já foi chamado um dos pontos nevrálgicos de toda a 

teoria dos seguros1. O instituto objecto deste trabalho pode mesmo afirmar-se como um 

dos pontos que confirmam a especialidade do Direito dos Seguros, quer perante o Direito 

Civil, quer perante o Direito Comercial geral, induzindo a uma lógica própria pensada no 

seu interior, mas que, não obstante, não pode jamais deixar de se fundar nos princípios 

gerais do Direito Privado. Num tema que poder-se-ia dizer marginal, uma vez que, regra 

geral, as obrigações extinguem-se com o cumprimento pelo devedor ou, quando não haja 

sub-rogação, por terceiro, a verdade é que a ingente mole de decisões jurisprudenciais, 

muitas vezes antagónicas, induz à conclusão de que este assunto tem uma relevância 

premente e as questões que suscita longe de se encontrarem resolvidas. 

 Cônscios de que o tema foi tratado en passant no Direito português, não obstante os 

muitos e merecidos encómios que desde já lhes deixamos, designadamente escritos pela 

pena de VAZ SERRA e MOITINHO DE ALMEIDA
2, a verdade é que falta ainda um estudo 

aprofundado sobre todas as questões que o tema suscita. Tentamos, por isso, acrescentar o 

nosso sempre incompleto contributo ao tema, pronunciando-nos e tomando posição sobre 

muitas das perplexidades que suscita. 

 

Capítulo I - Da sub-rogação em geral 

 

§1. Evolução histórica: do Direito Romano ao Período da Codificação 

 I. A sub-rogação legal tem origens no Direito Romano, designadamente nos 

institutos do beneficium cedendarum actionume da successio in locum creditoris. 

 O beneficium cedendarum actionum3 foi consagrado para a fideiussio, para o caso de o 

fideiussor ter pago a obrigação do devedor principal. Na verdade, ao garante que cumprisse a 

                                                           
1 GIULIO PARTESOTTI, “Rapporto italiano sul tema: cumulo delle prestazioni, regresso e surrogazione in 
materia di assicurazione privata e pubblica”, IV Congresso mondiale dell'AIDA, Losanna, aprile-maggio 1974, 
Assicurazioni (1974), p.441. 
2 VAZ SERRA, “Sub-rogação do segurador (a propósito do Acórdão do STJ de 8-1-1960)”, RLJ 94 (1961), 
n.º3201, pp.177-180; RLJ 94 (1961), n.º3202, pp.193-193-196; RLJ 94 (1961), n.º3203, pp.209-212; RLJ 94 
(1961), n.º3204, pp.225-228; RLJ 94 (1961), n.º3205, pp.241-245; RLJ 94 (1961), n.º3206, pp.257-261; RLJ 94 
(1961), n.º3207, pp.273-279, e MOITINHO DE ALMEIDA, O Contrato de Seguro no Direito português, pp.211-229. 
Não esquecemos os contributos anteriores aos destes dois Autores, nem posteriores, conquanto creiamos não 
terem levado a cabo uma dogmatização aprofundada do tema ad sub-rogação do segurador: vd. ADRIANO 

ANTHERO, Commentario ao Codigo Commercial Portuguez, vol.II, Typographia Artes e Lettras, Porto, 1915, sub 
art.441.º, pp.183 e ss., CUNHA GONÇALVES, Comentário ao Código Comercial Português, vol.II, Lisboa, pp.577 e ss., 
PINHEIRO TORRES, Ensaio sôbre o Contrato de Seguro, Tipografia Sequeira, Porto, 1939, pp.128 e ss., 
BETTENCOURT DE FARIA, “O conceito e a natureza jurídica do contrato de seguro”, CJ III (1978), t.3, 
pp.791- 792, JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro, Coimbra Editora, 1999, pp.152-160, e MENEZES CORDEIRO, 
Manual de Direito Comercial2, Almedina, 2007, pp.820-822. 
3 Cf. D.46,1,36 e D.46,3,76. Sobre o instituto romano do beneficium cedendarum actionum, vd. SANTOS JUSTO, 
Direito Privado Romano II, pp.164-165, VIEIRA CURA, “Fiducia cum creditore (aspectos gerais)”, suplemento 
XXXIV BFDC (1991), p.137, VERA-CRUZ PINTO, O direito das obrigações em Roma, RJ 18/19, p.78, MOREIRA 
ALVES, Direito Romano, p.32, D‟ORS, Derecho Privado Romano, p.539, mencionando que a fideiussio, na época de 
Justiniano, se baseava em três benefícios: o beneficium excussionis, beneficium divisionis, beneficium cedendarum 
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obrigação não era atribuída, num primeiro momento, uma acção de regresso contra o 

devedor que não tivesse pago. Esta consequência advinha da estrutura da fideiussio, baseada 

numa simples pergunta e resposta – proposta e aceitação4 –, donde a consequência de só se 

constituir uma relação creditícia entre garante e credor, e não tanto entre garante e 

devedor5. As limitações formais que tal solução implicaria levaram, contudo, a que o pretor 

concedesse ao garante adimplente actiones pelas quais ele pudesse reagir contra o devedor 

principal6, tais como a actio mandati ou a actio negotiorum gestorum, caso tivesse cumprido a 

pedido do credor ou motu proprio7. A par da concessão destas actiones para tutela do fideiussor, 

concedeu também o praetor a este o beneficium cedendarum actionum, pelo qual o garante 

poderia demandar o devedor principal com a mesma actio com que o credor o podia ter 

feito, se ainda não tivesse sido consumida pela litis contestatio, assim como permitia que, 

havendo vários fideiussores, aquele que cumprisse obtivesse do credor as correspondentes 

actiones para exigir a cada um a sua pars virilis8.  

 Também no mandatum pecuniae credendae9, pelo qual o mandante ordenava ao 

mandatário que emprestasse a um terceiro certa pecunia ou uma quantidade de res fungibiles, o 

Direito justinianeu tutelou a posição do mandante com o beneficium cedendarum actionum, à 

semelhança do que acontecia com a fideiussio10.  

 

 II. A successio in locum creditoris11, baseava-se no direito do credor hipotecário, cujo 

grau fosse inferior ao dos outros, e receasse não vir a ser ressarcido, que oferecesse ao 

credor de grau superior, a satisfação do seu crédito contra o devedor (ius offerendi ou ius 

offerendae pecuniae), e, aceitasse ou recusasse, substitui-lo-ia na sua preferência. Substituía-se, 

mesmo no caso em que recusasse, uma vez que o solvens podia consignar a soma e sub-

rogar o outro credor preferente.                       

 

                                                                                                                                                                          
actionum; COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida: sobre o sentido e o âmbito da vinculação como fiador, pp.917-
918, referindo que, não obstante casos isolados na época clássica no âmbito da fiança, mandatum pecuniae 
credendae e nalguns casos convencionais de venditio nominis, o instituto é desenvolvido nas épocas postclássica e 
justinianeia. TALAMANCA, “Fideiussione (storia)”, pp.337-339, GUARINO, Diritto Privato Romano, §80.6.3, 
BONFANTE, Corso di Diritto Romano, vol.IV, p.162, ARANGIO-RUIZ, Instituciones de Derecho Romano, p.454, 
FREZZA, Le garanzie delle obbligazioni. Corso di Diritto Romano I. Le garanzie personali, pp.180-192, CORREIA/ 
SCIASCIA, Manual de Direito Romano, p.183, TORRENT, Manual de Derecho Privado Romano, p.1040. 
4 A estrutura da fideiussio era a seguinte: o credor perguntava ao garante “idem fide tua esse iubes?”, ao que o 
garante responderia “fideiubeo”. Assim, GAIUS, Gai Institutionum Comentarii Quattuor, 3, 119, e também SANTOS 

JUSTO, Direito Privado Romano II, p.163, GUARINO, Diritto Privato Romano, §80.6.2, BETANCOURT, Derecho 
Romano Clásico, p.625. A sua estrutura era, de resto, consímile à da sponsio e da fidepromissio.  
5 SANTOS JUSTO, op.cit., p.164. 
6 O Direito romano é baseado num sistema de concessão de acções: a actio é o conceito fundamental e central 
do Direito Romano, não o de ius (direito subjectivo), conceito aliás de construção posterior. Acentua-se 
mesmo que actio é um conceito dinâmico, ao passo que o ius ou direito subjectivo é um conceito estático. 
ÁLVARO D‟ORS, Presupuestos críticos para el estudio del Derecho Romano, pp.22 e ss. 
7 SANTOS JUSTO, op.cit., p.164. 
8 Cf. D.46,1,17, e N.4,1, in fine. Vd. também SANTOS JUSTO, op.cit., pp.164-165, VIEIRA CURA, op.cit., p.137, 
GUARINO, op.cit., §80.6.3, ARANGIO-RUIZ, op.cit., p.454, FREZZA, op.cit., pp.180-192, CORREIA e SCIASCIA, 
op.cit., p.183, ARMANDO TORRENT, op.cit., p.1040, CASTRESANA, op.cit., p.451. 
9 Sobre este, vd., sumariamente, SANTOS JUSTO, op.cit, pp.165-166. 
10 SANTOS JUSTO, op.cit., p.166. 
11 Cf. D.20,4,12,9 e D.20,4,16. Vd. SANTOS JUSTO, Direito Privado Romano II2, p.175, VIEIRA GOMES, “Do 
pagamento com sub-rogação”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, I – Direito Privado 
e vária, pp.115-119. 
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 III. Todavia, a sub-rogação como hoje a conhecemos foi obra do Direito francês: 

POTHIER afirmava que a sub-rogação no séc.XVIII não era a mesma que a sub-rogação no 

Direito Romano12. Foi DUMOULIN o primeiro a sustentar a sub-rogação (legal) nos moldes 

modernos, i.e., que o pagamento feito por um condevedor devia acarretar-lhe a sub-rogação 

pleno iure nos privilégios e garantias. Mais tarde RENUSSON e POTHIER continuaram a 

aproximação entre as duas instituições romanas para fundirem-nas numa única instituição: 

a sub-rogação legal. 

 Um dos marcos na história da sub-rogação foi o édito de Henrique IV de 1609, que 

estabeleceu que o devedor podia proceder ele mesmo à sub-rogação, quando efectuasse o 

pagamento das dívidas, embora se tenham exigido algumas formalidades completadas pelo 

Parlamento francês no Arrêt de règlement de 6-VII-1690, de forma a evitar as fraudes que o 

devedor podia praticar nesse caso, favorecendo com a sub-rogação nas garantias a posição 

duns credores em prejuízo doutros. O circunstancialismo histórico era o de que, durante as 

guerras religiosas, o “preço” do dinheiro tornou-se elevado, pois, não obstante a proibição 

de empréstimo a juros, celebravam-se contratos de renda perpétua como contrapartida do 

capital, que podiam ser remidos pelo devedor com a restituição deste, chegando ao mesmo 

resultado. Ora, em 1576, a taxa da renda anual era de 1/12 avos do capital, 8,33%, mas 

com o retorno a bonança económica a taxa baixou para os 1/16 avos, 6,25%, o que levou 

os devedores a querer remir as dívidas e substitui-las por novos contratos, mas não podiam 

fazê-lo porque os seus prédios já se encontravam hipotecados aos primitivos credores que 

recusavam a sub-rogação. Foi neste contexto que surgiu a sub-rogação voluntária indirecta 

pelo devedor (art.591.º CC, e 1650/2 CCfr.)13. 

 

 IV. O passo seguinte seria positivar a doutrina já consolidada. Foi o que aconteceu 

nos arts.1249 a 1252 CCfr de 1804.  

 Quanto ao Direito pátrio, o Código de Seabra de 1867 recebeu, por influência do 

Ius Romanum e do Direito francês, o instituto da sub-rogação, com a tradicional summa divisio 

em voluntária e legal. A legal dar-se-ia quando o terceiro tivesse interesse no pagamento 

(art.779.º, n.º1, CCse), ao passo que a voluntária operava quando o terceiro pagasse com o 

consentimento do devedor (art.778.º CCse) ou quando o devedor pagasse com dinheiro 

emprestado por terceiro para esse fim (art.780.º CCse) ou, por fim, quando o terceiro é 

sub-rogado expressamente e no acto de pagamento pelo credor (art.779.º, n.º2, CCse). 

 No âmbito do Código anterior, não obstante a arrumação da matéria, não deixaram 

de surgir críticas a propósito do instituto.  

 Assim, quanto à sub-rogação voluntária pelo devedor, GUILHERME MOREIRA 

escrevia que representa para o devedor um meio de dispor do crédito que não é seu, 

embora acrescentasse depois que, «para lhe atribuir este direito, atendeu o legislador a que 

pode haver grande vantagem para o devedor na substituição do credor, e a que o credor 

não é prejudicado, nem são prejudicados terceiros, com essa substituição»14. Concluía 

depois que considera, no entanto, «demasiadamente amplos» os termos em que esta 

                                                           
12 Cf. VIEIRA GOMES, op.cit., p.117, e MARASINGHE, “An historical introduction to the doctrine of the 
subrogation: the early history of the doctrine”, Valparaiso University Law Review 10 (1975), 1, p.48. 
13 O episódio histórico é relatado por VIEIRA GOMES, op.cit., p.119, e MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações 
II5, Almedina, 2005, p.40. 
14 GUILHERME MOREIRA, Das Obrigações2, n.º58. 
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modalidade de sub-rogação é admitida, pelo que se imporia outra solução, que o Autor 

delineia da seguinte forma: o pagamento por terceiro neste caso verifica-se em virtude dum 

mandato ou duma gestão de negócios, e parece que o efeito desse pagamento deveria 

consistir em extinguir a obrigação, mas com isso não ficaria o solvens prejudicado, pois que 

por força do negócio que subjazeu ao cumprimento o mandante ou dominus seria obrigado 

a reembolsar o mandatário ou gestor. Agiria contra o devedor que se viu beneficiado em 

virtude da extinção do crédito não por força da sub-rogação, mas sim em virtude dum 

mandato ou duma gestão de negócios. Admitia, no entanto, em casos muito circunscritos, 

que se desse a sub-rogação pelo devedor: se constasse de documento autêntico ou 

autenticado15. 

 No tocante à segunda modalidade de sub-rogação voluntária pelo devedor (art.780.º 

CCse), no caso de pagamento com dinheiro emprestado por terceiro para esse fim, a sub-

rogação dependia de dois requisitos: constar o empréstimo de título autêntico; e declarar-se 

no título que o dinheiro foi emprestado para pagamento de dívida, especificando-a. A 

exigência de título autêntico destinava-se a evitar o prejuízo de terceiros16. 

 A sub-rogação voluntária por consentimento do credor verificava-se quando este 

sub-rogava expressamente e no acto do pagamento o terceiro nos seus direitos (art.779.º, 

n.º2, CCse). Frisava-se o requisito de que a sub-rogação devia ser expressa, pois, não o 

sendo, ter-se-ia extinto, pelo pagamento. Por outro lado, o requisito da tempestividade da 

sub-rogação: ela devia ser feita no acto do pagamento, porque, se posterior, não seria 

eficaz, dado que a dívida já estava extinta e a sub-rogação não a pode fazer reviver17. 

 A sub-rogação legal produz-se quando o terceiro, que paga, é fiador ou interessado, 

por qualquer outro modo, no pagamento (art.779.º, n.º1, CCse). 

   

§2. Direito comparado 

 Também no Direito comparado encontramos prevista a figura da sub-rogação em 

termos símiles àqueles em que o legislador a previu no nosso Direito, com pequenas 

diferenças18. 

 No Direito francês, a sub-rogação vem prevista nos arts.1249 a 1252 CCfr. Com 

efeito, pode esta ser convencional ou legal (art.1249 CCfr). A primeira corresponde aos 

casos da sub-rogação pelo credor e no caso de empréstimo (art.1250 CCfr), não se 

prevendo a sub-rogação pelo devedor, como sucede no Direito português. A segunda 

corresponde aos casos previstos no art.1251 CCfr, nomeadamente opera a sub-rogação em 

benefício daquele que sendo credor pague a um outro credor preferente, em benefício do 

adquirente de imóvel, em proveito daquele que, estando obrigado com outros ou por 
                                                           
15 GUILHERME MOREIRA, Das Obrigações2, n.º58. Acrescentava o ilustre Autor que “se é certo que o terceiro 
que paga não fica com mais direito que o antigo credor, não o é menos que ele pode por esse meio tornar 
efectivas garantias que se não podem justificar pelas relações que, anteriormente ao pagamento, havia entre 
ele e o devedor. E é possível que por este meio se faça reviver um crédito que se devia considerar extinto com 
os seus acessórios, ficando assim prejudicados os outros credores». Conclui escrevendo que “o efeito normal 
do pagamento deve ser a extinção do crédito, devendo fixar-se precisamente na lei os casos em que se dá, 
pelo pagamento, a sub-rogação”. 
16 VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ 37 (1953), p.8. 
17 VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ 37 (1953), p.9. 
18 Cf., para uma análise de direito comparado, cf. VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ 37 
(1953), pp.9-13, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp.874 e ss., VIEIRA GOMES, “Do pagamento 
com sub-rogação, mormente na modalidade da sub-rogação voluntária”, Estudos em Homenagem ao Professor 
Doutor Inocêncio Galvão Telles, I – Direito Privado e vária, pp.112 e ss. 
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outros ao pagamento da dívida, tenha interesse em adquiri-la, em proveito do herdeiro 

beneficiário e, por último, daquele que haja pago com dinheiro seu despesas funerárias para 

o cômputo da sucessão. 

 No Direito italiano, o CCit admite a sub-rogação por vontade do devedor, no caso 

de pagamento pelo devedor com dinheiro ou outra coisa fungível, i.e., no caso de mútuo 

(art.1202 CCit), por vontade do credor, caso em que deve a sub-rogação ser feita 

expressamente e contemporânea ao pagamento (art.1201 CCit), assim como a sub-rogação 

legal, nomeadamente no caso de pagamento dum credor preferente por um quirografário, 

adquirente de imóvel hipoteca, pessoas obrigadas com outras, herdeiro beneficiário e 

outros casos legalmente previstos (art.1203 CCit). 

 No Direito espanhol, a sub-rogação vem prevista em sede de novação nos arts.1209 

a 1213 CCes de 1889. Solução criticável, desde logo porque se trata de figuras distintas19: a 

novação extingue o crédito anterior e constitui-se um novo crédito com o mesmo (novação 

objectiva) ou com outro devedor (novação subjectiva). Depois, existe a incongruência 

interna de que a novação não transmite as garantias, nem acessórios do crédito primitivo, 

ao passo que se prevê depois, na mesma secção, no art.1212 que sub-rogação transfere ao 

sub-rogado o crédito com os direitos a este anexos, contra o devedor, ou contra terceiros, 

sejam fiadores o titulares de hipotecas20. O art.1209 estatui a tipicidade taxativa dos casos 

de sub-rogação legal, que só poderão consistir nos expressamente mencionados naquele 

Código21, e quanto aos casos de sub-rogação voluntária necessário será estabelecer a sub-

rogação expressamente para que produza efeitos. 

 No Direito brasileiro, o código anterior aceitava a sub-rogação legal e a 

convencional, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe 

transfere todos os seus direitos (art.986.º, I, CCbr 1916), e quando terceira pessoa empresta 

ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o 

mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito (art.986.º, II, CCbr 1916). Entendia-

se que na hipótese de sub-rogação pelo credor (art.986.º, I), esta deveria ser feita ao mesmo 

tempo que o pagamento22, sendo que o art.987.º declara que, nessa hipótese, vigorará o 

disposto quanto à cessão de créditos. 

 No novo Código civil de 2002, a sedes materiae encontra-se nos arts.346 a 351 no 

título referente ao adimplemento e extinção das obrigações. No art.346 do novo Código 

prevêem-se casos de sub-rogação que opera “de pleno direito”, i.e., legal, nos casos do 

credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente de imóvel hipoteca que paga 

ao credor hipotecário, bem como do terceiro que efectiva o pagamento para não ser 

privado de direito sobre o imóvel, e, por último, do terceiro interessado, que paga a dívida 

pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Já no art.347 engloba a sub-

rogação convencional pelo credor e no caso de empréstimo. O art.348 aplica o disposto 

relativamente à cessão de créditos à sub-rogação pelo credor, como de resto já sucedia no 

                                                           
19 Crítica em relação à opção do CCes, MAGAZZÙ, “Surrogazione per pagamento”, ED XLIII, p.1519(1). 
20 Da mesma forma cf.art.1528 CCes para a cessão de créditos. 
21 Conjugando-se o art.1209 com os arts.1158 e 1159 CCes. Segundo o art.1158 CCes, de teor similar ao 
art.767.º CC, qualquer um, interessado ou não, pode cumprir a obrigação, sendo que poderá reclamar do 
devedor o que tiver pago, se o não tiver feito contra a vontade deste último, caso em que lhe restará apenas a 
repetição do indevido. Segundo o art.1159 CCes, aquele que pagar em nome do devedor, ignorando-o este, 
não poderá compelir o credor a sub-rogá-lo nos seus direitos. 
22 Vd. BEVILÁQUA, Código civil brasileiro anotado, sub art.986.º. 
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anterior Código. Os direitos, acções, privilégios e garantais do primitivo credor em relação 

à dívida contra o devedor principal e terceiros transferem-se para o novo devedor (art.349 

CCbr 2002). Já o caso de sub-rogação parcial vem previsto nos arts.350 e 351, consagrando 

este último a regra nemo contra se subrogasse censetur, atribuindo preferência ao credor 

originário na cobrança da dívida restante, ao mesmo tempo que o art.350 não admite que o 

sub-rogado exerça direitos e acções do credor originário para além da soma que tiver 

desembolsado para desobrigar o devedor. 

 No Direito suíço, o art.110 CCOsu 1907 previa o instituto da sub-rogação, mas 

limitava-o a dois casos: sub-rogação legal (art.110/1 CCOsu) e sub-rogação por vontade do 

devedor, o credor foi prevenido pelo devedor de que o terceiro adimplente deve tomar o 

seu lugar, caso em que a declaração do devedor ao credor deve ser feita, quando muito, até 

à data do pagamento, pois, de contrário, a dívida extinguir-se-ia (art.110/2 CCOsu)23. Esta 

eficácia da sub-rogação pelo devedor é fácil de compreender quando se trata das garantias 

reais vinculadas a coisas do próprio, mas já não é evidente a respeito das fianças e garantias 

constituídas sobre coisas alheias e que o devedor, com a sua declaração, impede que se 

extingam. No entanto, há que ter em conta que, sem sub-rogação, seria dificílimo que um 

terceiro se prestasse a pagar as dívidas doutrem, razão por que ficaria a descoberto se, com 

a sua declaração o devedor não pudesse conseguir que se mantivessem de pé a 

responsabilidade dos fiadores ou as garantias reais24. Já a sub-rogação pelo credor foi 

exclusa do CCOsu: com efeito, não seria fácil distinguir esta sub-rogação da cessão de 

créditos, até porque a primeira poderia servir para iludir as disposições restantes a esta25. 

Prevê-se ainda a regra do concurso do sub-rogado e credor originário ao crédito 

remanescente (art.110 CCOsu). Por último, prevêem-se, esparsos noutros preceitos, outros 

casos de sub-rogação, como seja a do devedor solidário (art.149), fiador (art.505), devedor 

de obrigação indivisível (art.70, al.3)26.  

 No Direito alemão, não vem prevista uma figura autónoma, a par da cessão de 

créditos, como a sub-rogação pelo cumprimento. Ao invés, fala-se duma cessão legal 

(gesetzliche Forderungsübergang, gesetzliche Forderungsabtretung, ou mais simplificadamente por 

cessio legis, Legalzession ou Legalabtretung27). Não se alude à sub-rogação convencional, que 

portanto se integra também na cessão. A cessio legis verifica-se quando o terceiro tem o 

direito de satisfação ou resgate, hipótese em que, tendo satisfeito o credor por pagamento, 

consignação ou compensação, adquire o crédito com as suas garantias. A cessio legis verifica-

se ainda noutras hipóteses, como a do devedor solidário que satisfaz o credor (§ 426, al.2), 

do fiador que paga a dívida (§ 774, al.1), no caso de satisfação pelo proprietário predial no 

caso de hipoteca (§ 1143, al.1), no caso do penhor (§§ 1225 e 1249, al.2) e no do crédito de 

alimentos (§§ 1607, al.2, e 1709). 

 

                                                           
23 VON TUHR, Tratado de las Obligaciones, 58, III, 1. 
24 VON TUHR, op.cit., 58, III, 1. 
25 VON TUHR, op.cit., 58, III, 1, p.28(2). 
26 VON TUHR, Tratado de las Obligaciones, 58, III, 1, p.28, nota 1. 
27 No Direito alemão, distingue-se a Abtretung da Übertragung: a primeira é o negócio jurídico abstracto de 
transferência de crédito, embora a esta subjaza um negócio jurídico obrigacional causal de que a Abtretung 
abstrai; a segunda é a própria transferência do crédito que pode resultar do contrato da Abtretung, da lei ou de 
sentença judicial. A Abtretung tem apenas de ser celebrada entre cedente e cessionário, sem necessidade de 
forma especial (§398 I BGB). Sobre a cessão de créditos no Direito alemão, vd. MENEZES LEITÃO, Cessão de 
créditos, p.190-195. 
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§3. Distinção de figuras afins 

 I. Em primeiro lugar, deve distinguir-se a sub-rogação da cessão de créditos 

(arts.577.º a 588.º)28.  

 Com efeito, a sub-rogação dá-se através dum acto que satisfaça o direito do credor 

à prestação, designadamente através do cumprimento da obrigação29, acto não negocial, 

sendo a medida deste que determina a extensão da sub-rogação (cf.arts.589.º, 590.º e 592.º, 

n.º1), ao passo que a cessão tem por base um negócio jurídico (art.578.º, n.º1)30.  

 Daqui decorre também que a sub-rogação nunca é gratuita, porque pressupõe o 

cumprimento, ao passo que a cessão de créditos pode sê-lo ou, sendo onerosa, pode (e é, 

em regra) o preço pago inferior ao valor da prestação debitória cedida31.  

 Porque pressupõe o efectivo cumprimento de obrigação alheia, não há sub-rogação 

relativa a prestações futuras, ao contrário do que acontece com a cessão de créditos, maxime 

quando onerosa (cfrart.578.º, n.º1): o crédito tem de ser, portanto, exigível (e presente) para 

que se dê a sub-rogação, já não assim na cessão de créditos.  

 Consequência de que a sub-rogação pressupõe um efectivo cumprimento, em regra 

por terceiro32, é a de que a capacidade e legitimidade exigida para a cessão não é a mesma 

da exigida para a sub-rogação. Assim, como exemplo, o tutor não pode ser cessionário de 

créditos ou doutros direitos relativos ao tutelado, mas admite-se a sub-rogação legal 

(art.1937.º, al.b))33.  

 Por estas razões, a cessão de créditos segue uma função de assegurar a circulação 

jurídica dos créditos, enquanto a sub-rogação visa antes compensar o sacrifício suportado 

pelo terceiro que cumpriu uma obrigação alheia34.   

 Além disso, enquanto na cessão de créditos o cedente garante a existência e a 

exigibilidade do crédito (art.587.º, n.º1), tal não se verifica na sub-rogação (cf.art.594.º), 

limitando-se a ocorrer a transmissão para o sub-rogado dos direitos que cabiam ao credor 

originário, sejam eles quais forem35. Assim, se o terceiro pagou uma dívida inexistente, 

pode fazer uso da acção de repetição do indevido contra o enriquecido.  

                                                           
28 VAZ SERRA, “Sub-rogação do segurador (a propósito do Acórdão do STJ de 8-1-1960)”, RLJ 94 (1961), 
pp.14 e ss., ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, pp.336-337, MENEZES LEITÃO, Direito das 
Obrigações, vol.II, pp.36-37, e MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.ºvol., p.101. 
29 Cumprimento que é um acto não negocial. Cf. CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária não 
compulsória, pp.89-109. 
30 VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ 37 (1953), pp.14 e ss., ANTUNES VARELA, Das 
Obrigações em geral, vol.II7, pp.336-337., MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.36, VIEIRA GOMES, 
op.cit., pp.129 e ss. e 161 e ss., dizendo que as diferenças entre a sub-rogação pelo credor e a cessão de 
créditos são mais aparentes que reais. 
31 VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ 37 (1953), p.14, dizendo, expressis verbis, que: “o 
cessionário tem direito ao crédito integral, mesmo que o adquira por menos, ao passo que o sub-rogado só 
fica sub-rogado na medida do que pagou (se o credor fez abatimento na dívida em proveito do terceiro, 
haverá uma cessão, pois a sub-rogação não se faz a título gratuito”, VIEIRA GOMES, op.cit., pp.148 e ss., 
ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações10, p.827. 
32 Em regra dizemos, porque no caso do art.591.º há sub-rogação de terceiro mediante cumprimento do 
próprio devedor. VIEIRA GOMES, op.cit., pp.113-115. 
33 ALMEIDA COSTA, op.cit., p.827. 
34 CARPINO, “Surrogazione (pagamento con)”, NssDI, p.965, ANTUNES VARELA, op.cit., p.336, e MENEZES 

LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.36, VIEIRA GOMES, op.cit., p.123, que com base no escopo reintegrativo 
da sub-rogação, ao mesmo tempo que a aproxima do direito de regresso, afasta-a da cessão de créditos.  
35 GUILHERME MOREIRA, Instituições de Direito Civil Portuguez, II, p.223, ANTUNES VARELA, op.cit., p.337, 
MENEZES LEITÃO, op.cit., p.37. Em sentido diverso, RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, II, p.574, 
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 A sub-rogação pode dar-se por acordo entre o credor e o terceiro, o devedor e o 

terceiro e ainda ex ministerio legis, sem a vontade do credor ou do devedor. Pelo contrário, a 

sub-rogação pressupõe necessariamente o concurso da vontade do credor36. 

 Por último, refira-se que, no caso de sub-rogação parcial, o credor originário tem 

preferência em relação ao credor sub-rogado pelo resto do crédito, segundo o brocardo 

nemo contra se subrogasse censetur. Já na cessão não existe semelhante prerrogativa do cedente: 

ele e o cessionário concorrerão em relação ao conjunto do crédito37. 

 Distinção da sub-rogação pelo credor da cessão créditos apresenta-se como de 

difícil destrinça, em muitos pontos, advogando muitos Autores não fazer sentido a 

distinção entre as duas figuras. VIEIRA GOMES aponta que “tem-se assistido, quanto a nós, 

a uma parificação de efeitos entre a cessão de crédito e sub-rogação que, sem ser total, nos 

parece já hoje excessiva, mas que foi facilitada sobremaneira pela existência de uma 

modalidade de sub-rogação que se nos afigura desnecessária e até inconveniente, a sub-

rogação voluntária concedida pelo credor”, a qual representa para o Autor uma “duplicação 

inútil da cessão de crédito”, cujas diferenças de regime perante este topam com sérias 

dúvidas quanto a uma justificação racional e convincente. Primo, o princípio de que o 

pagamento é a medida e limite de toda a sub-rogação – pedra basilar da distinção entre esta 

e a cessão – tem sido contestado quando tenha sido feita pelo credor, que pode querer 

favorecer o amigo (e não tanto beneficiar o devedor)38. Secundo, é indiscutível que a 

admissibilidade de sub-rogação por datio in solutum introduz um indelével elemento 

especulativo nesta factispécie, aproximando-a da cessão, e descaracterizando-a como 

“serviço de amigo”39. Tertio, se o sub-rogado vier a exercer uma cláusula penal conexa ao 

crédito (que se tenha transmitido) pode também por esta via obter vantagens com a sub-

rogação que extravasam a medida do seu cumprimento40. Quarto, há mesmo quem pretenda 

que o solvens pode pedir ao devedor o crédito sub-rogado e a compensação pela sub-

rogação41. Quinto, em situações limite em que o credor aceita, v.g., um pagamento parcial e 

“sub-roga” o solvens na totalidade, não repugna considerar existir aqui uma sub-rogação na 

parte do cumprimento e uma cessão gratuita da parte restante do crédito42. Por nossa parte, 

julgamos assitir razão a VIEIRA GOMES à luz do principio entia non sunt multiplicanda praeter 

necessitatem, subscrevendo os argumentos do Autor. 

 

 II. Na cessão da posição contratual, transmite-se não só o crédito isoladamente, 

mas também o conjunto vasto de direitos e deveres, faculdades, poderes, ónus e sujeições 

que resultam para cada parte num contrato. Pelo contrário, na sub-rogação transmite-se o 

                                                                                                                                                                          
entende que a garantia da existência e exigibilidade do crédito se deve manter na sub-rogação, sempre que 
esta apareça como um procedimento ordenado à transmissão do crédito. 
36 ALMEIDA COSTA, op.cit., p.827. 
37 Outra diferença, na transmissão parcial, entre as duas figuras é a de que na sub-rogação credor originário e 
sub-rogado têm direitos de crédito sobre o remanescente do mesmo, em virtude de já se ter extinto uma 
parte, ao passo que na cessão, uma vez que não operou qualquer extinção do crédito, cessionário e cedente 
concorrem à totalidade do crédito. 
38 VIEIRA GOMES, op.cit., pp.160-161. 
39 VIEIRA GOMES, op.cit., p.161. 
40. VIEIRA GOMES, op.cit., pp.161-162. 
41 MARIA MERLO apud VIEIRA GOMES, op.cit., p.162. 
42 VIEIRA GOMES, op.cit., p.162. 
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crédito isolado, maxime aquele crédito cujo interesse creditório foi satisfeito pelo solvens, 

não importando, por conseguinte, a translação da situação jurídica negocial in toto43. 

 Deve, ainda, distinguir-se a cessão da posição contratual da chamada sub-rogação 

legal forçada, cujas manifestações são o art.1057.º CC para a transmissão da posição de 

locador e art.285.º CT para a transmissão do estabelecimento44. Estes regimes distanciam-se 

da cessão da posição contratual, pois, neste caso, a transmissão da posição contratual não 

resulta dum negócio jurídico entre cedente e cessionário, nem tão-pouco exige o 

consentimento do outro contraente cedido: trata-se, antes, duma transmissão ex lege, 

independente da estipulação das partes e, por isso, baseada num facto jurídico stricto sensu45. 

 

 III. Deve distinguir-se a sub-rogação da acção sub-rogatória ou sub-rogação do 

credor ao devedor (arts.606.º a 609.º)46. A acção sub-rogatória47 pode ser directa ou 

indirecta: a segunda é um meio de conservação da garantia patrimonial geral que se traduz 

na possibilidade de os credores se substituírem ao devedor ingressando nos direitos que 

este tem contra terceiros, sendo exercida em proveito de todos os credores48; a directa tem 

diversa natureza, consistindo na possibilidade conferida a certos credores de exercerem em 

proveito próprio direitos do devedor de forma a satisfazerem os seus créditos, com 

preferência sobre os demais credores, pelo que não é um meio de conservação da garantia 

patrimonial. 

 Quanto à acção sub-rogatória indirecta (art.606.º CC), os seus pressupostos são os 

seguintes: 1) omissão pelo devedor de exercer os seus direitos contra terceiros; 2) conteúdo 

patrimonial desses direitos, e não atribuição do seu exercício exclusivo, por natureza ou 

disposição da lei, ao seu titular; 3) essencialidade do exercício desses direitos para a 

satisfação ou garantia do direito do credor. 

 As diferenças da acção sub-rogatória em relação à sub-rogação são as seguintes: 

primo, na acção sub-rogatória, o devedor não perde a titularidade do direito, podendo dele 

dispor a todo o tempo, i.e., o credor tem legitimidade para exercer o direito, sem que tenha 

                                                           
43 Cf. MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, pp.84 e ss., discutindo os casos de sub-rogação ex lege forçada, 
ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.383 e ss., ALMEIDA COSTA, Obrigações11, pp. 833 e ss., MENEZES 

CORDEIRO, Obrigações II, pp.121 e ss., MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, pp.75 e ss., VIEIRA GOMES, op.cit., 
pp.157 e ss. 
44 MOTA PINTO, op.cit., pp.84 e ss., MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, pp.78-79. 
45 MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.79. 
46 ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II, p.338, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil 
Anotado, vol.I,, sub art.589.º, p.529, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.ºvol., p.101, SOARES DO 

NASCIMENTO, A sub-rogação do credor ao devedor, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, pp., 821-822(3) e 851(2), 
ANTUNES VARELA, op.cit., p.338, e, na sua esteira, ALMEIDA COSTA, op.cit., pp.821-822(3) e 851(2), englobam na 
sub-rogação pessoal quer a dos arts.589.º a 594.º, quer a acção sub-rogatória indirecta (arts.606.º a 609.º). 
Com efeito, nos casos de sub-rogação pessoal, só referem a acção sub-rogatória indirecta dos arts. 606.º a 
609º, não fazendo menção à acção sub-rogatória directa (p.e., art.1181.º, n.º2), na qual inserem o cómodo de 
representação (arts.794.º e 803.º), figura esta que menciona v.g. ALMEIDA COSTA, op.cit., pp.821-822(3), 
também a propósito da sub-rogação real, pelo que parece excluir a acção sub-rogatória directa dos casos de 
sub-rogação pessoal, ou pelo menos o commodum de representação. 
47 SOARES DO NASCIMENTO, A sub-rogação do credor ao devedor, Tese de Mestrado, FDL, 2004, p.29, prefere a 
expressão sub-rogação do credor ao devedor, pois este meio de conservação da garantia patrimonial pode ser 
exercido extrajudicialmente, e portanto não tem de se traduzir sempre numa acção, nem o seu exercício 
judicial corresponde a uma acção especial. Conquanto reputemos de cientificamente correcta a posição do 
Autor, parece-nos que o termo acção advém de, historicamente – como o repara, em parte, o Autor, na 
esteira de MONTELEONE –, o Direito Romano tomar a actio como ius, i.e., não havia sido, ainda, dogmatizada 
a categoria de direito subjectivo quando foi criado o instituto. 
48 Cf., por todos, SOARES DO NASCIMENTO, op.cit., pp.29 e ss. 
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a sua titularidade, já na sub-rogação há efectivamente uma transmissão do direito do credor 

para o solvens; secundo, na acção sub-rogatória é o credor que exerce um direito do seu 

devedor, ao passo que na sub-rogação é um terceiro solvens que subingressa na posição do 

credor originário contra o devedor49; ou seja, o primeiro é um meio de conservação da 

garantia geral das obrigações, o segundo é um meio de transmissão de créditos, pelo que a 

ratio dos institutos é diversa50. 

 

 IV. Distingue-se ainda a sub-rogação do credor, que é uma sub-rogação pessoal, da 

sub-rogação real e do commodum de representação ou sub-rogatório (arts.794.º e 803.º)51. 

Comecemos pela sub-rogação real. Na sub-rogação, substitui-se um direito sobre uma coisa 

por um direito a uma prestação cujo facto constitutivo advenha da perda da coisa (cf. 

art.692.º para a hipoteca, 1480.º e 1481.º para o usufruto e superfície): com efeito, dado o 

princípio da coisificação, rectius da inerência, em Direitos Reais, não é possível que um 

direito real se mantenha se a coisa sobre a qual incide se perder, pelo que a lei concede, 

nestes casos, um direito de crédito ao titular do direito real; dá-se um fenómeno de 

mudança do objecto do direito, passando duma coisa corpórea a uma prestação (coisa 

incorpórea)52.   

 Na sub-rogação (pessoal), não se trata dum fenómeno de substituição/sub-rogação 

do objecto dum direito; antes do que se trata é de atribuir a um terceiro solvens um direito 

que cabia ao credor originário; dá-se uma transmissão de crédito. Pelo contrário, na sub-

rogação real dá-se a substituição dum direito real por um direito de crédito. 

 

 V. Pelo commodum repraesentationis, concede a lei ao credor, quer no caso de 

impossibilidade superveniente da prestação (art.794.º, n.º1, CC)53, quer no caso de 

impossibilidade da prestação por facto imputável ao devedor (art.803.º CC), se o devedor 

adquirir um direito sobre certa coisa ou prestação contra terceiro em substituição do 

objecto dessa prestação, o direito de exigir a prestação dessa coisa ou substituir-se ao 

devedor no direito que este tiver adquirido contra terceiro: o escopo da figura é o de 

corrigir o enriquecimento do devedor que obtém, pelo facto que impossibilita a prestação, 

em simultâneo, a extinção da sua obrigação e outro benefício.  

 O commodum repraesentationis não se confunde com a sub-rogação, uma vez que 

aquela tem uma função satisfativa do crédito, ao passo que a esta tem uma função 

translativa que visa compensar um sacrifício do solvens; também no primeiro caso, o facto 

constitutivo deste direito é a impossibilidade da prestação, ao passo que na sub-rogação o 

facto constitutivo será o pagamento mais a declaração de sub-rogação ou o interesse em 

                                                           
49 Cf. tb., em termos similares, SOARES DO NASCIMENTO, op.cit., p.43. 
50 Acentua-no-lo SOARES DO NASCIMENTO, op.cit., p.43. 
51 Vd. ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, p.821, englobando na sub-rogação real ou de coisas, quer a sub-
rogação real proprio sensu, quer o cómodo de representação. 
52 Vd., ab omnibus, OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil – Reais5, pp.404 e 633-635. A mera deterioração da coisa 
não dá lugar a um fenómeno de sub-rogação real, porquanto não tem eficácia extintiva do direito, antes este 
se mantém no que restar da coisa (cf. art.1478.º para o usufruto). 
53 Reconhece-se, doutrinariamente, a aplicação do commodum de representação à hipótese prevista no art.795.º 
CC, dependendo, nesta situação, a extinção da contraprestação de o credor não exigir o commodum; se o credor 
optar por exercê-lo, não fica desonerado da prestação, nem pode exigir a restituição do enriquecimento. 
PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado II, pp.49-50, ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.84-
85, e MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.123(234). 
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sub-rogar-se; por último, naquela é o credor que substitui o devedor numa posição jurídica 

deste, enquanto nesta é um terceiro que se substitui numa posição jurídica do credor. 

  

 VI. Da sub-rogação difere, por seu turno, a novação, facto extintivo das obrigações 

além do cumprimento (arts.857.º a 862.º)54. A novação, que opera mediante declaração 

expressa do animus novandi (art.859.º)55, pode ser objectiva, se os sujeitos da relação jurídica 

não mudam (art.857.º), ou subjectiva, se houver mudança dalgum deles (art.858.º). A 

novação objectiva pode implicar mudança no objecto da prestação ou na sua fonte; a 

novação subjectiva pode implicar mudança do devedor ou do credor. As garantias da 

anterior obrigação extinguem-se com esta, salvo convenção em contrário (art.861.º, n.º1), 

assim como deixam de ser oponíveis os meios de defesa relativos à obrigação antiga, salvo 

convenção em contrário (art.862.º).  

 A sub-rogação não é um meio de extinção das obrigações, mas antes um meio de 

transmissão: por isso, mantêm-se as garantias anteriormente prestadas (art.582.º ex vi 

art.594.º; cf. tb., para a cessão da posição contratual, art.599.º), assim como as excepções 

oponíveis ao credor primitivo (art.585.º ex vi art.594.º; cf. tb. art.598.º). 

 

 VII. Last but not the least, distingamos – ou analisemos, rectius – a sub-rogação do 

direito de regresso. O “nó górdio” da sub-rogação é, na verdade, a solidariedade passiva: 

saber se se lhe subsumem ainda os casos de pluralidade de devedores in solidum tem 

redundado num árduo afã.  

 Distingue as duas figuras a maioria da doutrina e da jurisprudência56 com base na 

seguinte ordem de argumentos. Embora VAZ SERRA tenha pretendido no Anteprojecto 

consagrar uma solução idêntica à dos Direitos francês e italiano57, o texto definitivo 

exprime orientação diversa no art.592.º, n.º1, limitando a sub-rogação aos casos de 

cumprimento efectuado por terceiro, e restringindo-a, dentro desse círculo de situações, 

aos terceiros que tenham garantido o cumprimento ou tenham interesse próprio na 

satisfação do crédito58. E assim sub-rogação e direito de regresso tornaram-se duas 

realidades jurídicas distintas e, em determinado ponto, opostas: a sub-rogação, sendo uma 

                                                           
54 No Direito espanhol, por exemplo, trata o legislador da sub-rogação a propósito da novação. 
55 A necessidade de inequívoca vontade de novar e a ineficácia duma novação tácita ou novação por 
incompatibilidade de débitos – até porque, nesse caso, se “presumirá” ter havido, antes, uma vontade 
transmissiva, i.e., uma transmissão do crédito ou no débito – foi recentemente reformulada por ENRICO 

CARBONE, “L‟intenzione di novare”, RDCDGO CVIII (2010), pp.313-330, defendendo que, expurgado de 
considerações históricas hoje não relevantes – o facto de os débitos não se transmitirem e, portanto, a ratio 
de conservação dos créditos – a novação carece de significado autónomo: o Autor encontra-o na tutela do 
credor, que poderia ver o crédito novado sem o seu expresso consentimento; através da leitura dos 
antecedentes históricos (art.1273ccfr e art1269 ccit1865), conclui tratar-se aquela exigência tão-somente duma 
regra de prova em favor da normal continuidade da obrigação. Por isso, afirma o Autor, op.cit., p.318, que 
“[d]all‟oggettiva conformazione del regolamento d‟interessi la dichiarazione novativa può emergere 
«expressamente», seppure non verbis o per formula sacramentale, secondo il modelo del c.d. negozio di 
attuazione ovvero mediante contegni assolutamente incompatibili com la permanenza del vecchio credito, 
com‟è nel caso del classico esempio della restituzione del chirografo. Atteso il divieto di praesumere, tuttavia, 
resta fondamentale osservare i nessi logici di continenza ed incompatibilità che attestano come necessaria la 
concludenza del fatto”.  
56 Cf., para a distinção das duas figuras, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II, pp.345-347, 
MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.ºvol, p.101, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, p.826, COSTA 

GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp.874 e ss., MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II, p.42(72). 
57 VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, BMJ (1953), p.64. 
58 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.346, ALMEIDA COSTA, op.cit., p.826. 
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forma de transmissão das obrigações, coloca o sub-rogado na titularidade do mesmo direito 

de crédito pertencente ao credor primitivo, ainda que limitado pelos termos do 

cumprimento, consubstanciando uma aquisição derivada; o direito de regresso, pelo 

contrário, é um direito nascido ex novo na esfera jurídica daquele que extinguiu (no todo ou 

em parte) a relação creditória anterior ou daquele à custa de quem a relação foi considerada 

extinta, tendo em vista quer o regresso do condevedor solidário (art.524.º), quer do 

concredor solidário (art.533.º)59. A sub-rogação envolve um benefício concedido, umas 

vezes ex contractu, outras ex lege, a quem, sendo terceiro, cumpre, por ter interesse na 

satisfação do direito do credor. O regresso, no caso da solidariedade passiva, é uma espécie 

de direito de reintegração ou direito à restituição, concedido ex lege a quem, sendo devedor 

perante o accipiens da prestação, cumpre, todavia, além do que lhe competia no plano das 

relações internas60. A natureza das situações donde emerge o direito de regresso parece 

explicar o facto de ao respectivo titular se não transmitirem, na falta de estipulação em 

contrário, nem as garantias, nem os acessórios do crédito61, ao contrário do que acontece 

na sub-rogação (art.582.º ex vi art.594.º). 

 Esta orientação tem sofrido, até entre nós, em que o legislador tomou posição 

(conceptual, no entanto) definida, alguns reveses. Primeiro pela pena de VAZ SERRA, que 

entendia os casos de regresso nas obrigações solidárias como subsumidos na figura da sub-

rogação e chegou a prevê-lo no seu Anteprojecto62. Depois por GALVÃO TELLES, que 

continua a defender que o devedor solidário solvens fica sub-rogado nos direitos do credor, 

na medida do regresso que tenha para com os condevedores63. 

 A crítica fundamental à luz do nosso Direito foi encetada por COSTA GOMES, que 

aproxima as duas figuras. Na sua opinião, “o facto de o art.524 não fazer referência à sub-

rogação do devedor solidário não significa que a sub-rogação não tenha lugar”64. Primo, não 

é coerente – e o legislador não pode ter querido essa incoerência – que, na assunção de 

dívida haja solidariedade entre coassuntores cumulativos, e na fiança sub-rogação, dada a 

proximidade das duas figuras (cf. arts.644.º e 595.º, n.º2)65. Secundo, o argumento de DIAS 

FERREIRA do círculo vicioso não se verifica, a sub-rogação dá-se dentro das fronteiras ou 

intra vires do regresso. Tertio, o devedor solidário pode ser “terceiro”, “não obstante o 

paradoxo (aparente) que esta afirmação carrega”, uma vez apurado que na solidariedade 

passiva existem tantos vínculos quantos os devedores66. Quarto, o caso do devedor solidário 

não cabe na previsão do art.592.º de um terceiro ter garantido o cumprido, pois apesar das 

grandes afinidades entre a garantia pessoal e a solidariedade passiva, o legislador não 

concebeu esta como garantia; mas o que está em causa é saber se o devedor solidário pode 

ser considerado um “terceiro” que, “por outra causa”, esteja “directamente interessado na 

satisfação do crédito”: o devedor que paga para além da medida da sua quota tem legítimo 

interesse no cumprimento por causa das consequências resultantes da complexa relação de 

                                                           
59 ANTUNES VARELA, op.cit., p.346, ALMEIDA COSTA, op.cit., p.826, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações 
II, AAFDL, 1980, p.101. 
60 ANTUNES VARELA, op.cit., p.347, ALMEIDA COSTA, op.cit., p.826. 
61 ANTUNES VARELA, op.cit., p.347, ALMEIDA COSTA, op.cit., p.826. 
62 VAZ SERRA, op.cit., BMJ 37 (1953), pp.36 e ss.  
63 GALVÃO TELLES, Obrigações7, pp.287-288. 
64 COSTA GOMES, op.cit., p.891. 
65 Cf. COSTA GOMES, op.cit., p.891. As duas figuras só se distinguem pelo método de ligação dos créditos: na 
fiança acessoriedade, na assunção cumulativa solidariedade. 
66 COSTA GOMES, op.cit.,pp.895-896. 
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solidariedade67. Quinto, o devedor solidário é terceiro interessado no cumprimento, porque, 

sendo a ratio do favor subrogationis compreende-se pelo fim especial do cumprimento que, 

nestes casos, é o de evitar a execução da garantia no interesse do solvens, o também ele quer 

evitar, ao pagar, que o seu patriomónio seja executado68. Sexto, a sub-rogação pode também 

ser encarada como meio de recuperação do crédito ou meio de reintegração da prestação 

através da reintegração em forma específica do património do terceiro, o que é conseguido 

pelo subingresso nos mesmos direitos do accipiens: neste sentido, a sub-rogação é vista 

como uma modalidade do regresso lato sensu, a par do direito de regresso stricto sensu das 

obrigações solidárias69. Demonstrado que o devedor solidário também se sub-roga, dada a 

duplicidade de regimes, importa articulá-los, o que o Autor faz nos termos dum concurso 

alternativo de pretensões: se o devedor solidário quiser beneficiar do regime da sub-

rogação, exercê-la-á; se quiser beneficiar do regime do art.524.º, exercerá o direito de 

regresso stricto sensu70. 

 Por último, VIEIRA GOMES, embora não rejeite a diferença conceptual/estrutural 

entre as duas figuras71, defende a aproximação funcional entre a sub-rogação e o direito de 

regresso, uma vez que a sub-rogação “representa, do ponto de vista axiológico e 

teleológico, mais um meio predisposto “para a tutela do interesse no regresso”72. Deste 

ponto de vistaa, fala duma função cautelar da sub-rogação (igual à do regresso), já que visa 

garantir a recuperação do que foi pago pelo solvens, proporcionando-lhe um meio mais 

eficaz do que qualquer outra acção de regresso, a par duma função promotora (particular 

da sub-rogação), na medida em que a possibilidade de sub-rogação representa um estímulo 

legal ao cumprimento de dívidas alheias. Escopo comum, portanto, entre as duas figuras 

será o facto de que “a transmissão de crédito operada pela sub-rogação não é o fim último 

visado, mas sim o meio de que a lei se serve para reforçar a protecção do interesse no 

regresso73. Combate, ainda, o carácter totalmente originário do regresso, pois este há-de ser 

sempre um direito derivado do que se extinguiu por meio do pagamento: se o direito de 

regresso fosse, com efeito, genuinamente “novo”, deveriam extinguir-se todas as excepções 

próprias da relação anterior, o que não é certamente o caso (art.525.º)74. 

 Subscremos o entendimento de que a sub-rogação (sobretudo, legal) e o regresso 

stricto sensu das obrigações solidárias se inserem na categoria mais ampla do regresso lato 

sensu, pelos argumentos aduzidos pelos Autores, v.g. na (completa) construção do regresso 

ensaiada por COSTA GOMES. 

                                                           
67 COSTA GOMES, op.cit.,p.895-897. O argumento de VAZ SERRA de que o devedor solidário tem legítimo 
interesse, porque se não cumprisse sofreria os efeitos da mora foi rebatido por ANTUNES VARELA, Obrigações 
I9, p.815(1), pois o devedor solidário responde pela sua própria mora por ser devedor, não por ser terceiro 
interessado. 
68 COSTA GOMES, op.cit.,pp.897-898. 
69 COSTA GOMES, op.cit.,pp.902-903. 
70 COSTA GOMES, op.cit.,pp.900-901. 
71  Daí que afirme, op.cit., p.122, não concordar na aplicação à sub-rogação do prazo de prescrição do direito 
de regresso do art.498.º, n.º2, na senda do STJ 4-XI-1999, CJ/ASTJ VII (1999), pp.77 e ss. 
72 VIEIRA GOMES, op.cit., p.121. 
73 Com base neste escopo reintegrativo, VIEIRA GOMES, op.cit., p.123, realça a diferença entre a cessão de 
créditos e a sub-rogação, pois aquela visa praecise a circulação do crédito. O Autor defende, portanto, um 
escopo comum, mas uma estrutura diversa com base na consideração do carácter originário do regresso e 
derivado da sub-rogação, mas não deixa de observar que mesmos os Autores, como SICCHIERO, que apontam 
um diverso escopo às duas figuras – escopo conservativo da sub-rogação, redistributivo do regresso – não 
deixam de apontar não haver conflitos entre tais funções. 
74 VIEIRA GOMES, op.cit., p.122(39), na esteira de CAMPOBASSO e de SICCHIERO. 
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§4. Sub-rogação no Direito vigente  

 Importa, ao tratar do tema da sub-rogação legal no contrato de seguro, fazer um 

excurso prévio pelo regime geral civil que se encontra nos arts.589.º a 594.º CC75, 

necessário à compreensão daquele regime especial. 

 O regime civil prevê a sub-rogação voluntária (arts.589.º a 591.º) – quer a que 

provém de contrato entre credor e terceiro (art.589.º), quer entre devedor e terceiro 

(arts.590.º e 591.º) –, a par da sub-rogação legal (art.592.º)76. 

 Na sub-rogação legal não há, ou pelo menos não é exigido, acordo entre o terceiro 

que paga e o credor ou entre aquele e o devedor77, operando a transmissão do crédito ope 

legis pelo simples facto do pagamento efectuado por terceiro, dadas certas circunstâncias: ou 

ter o terceiro garantido o cumprimento ou estar por outra causa directamente interessado 

na satisfação do crédito (art.592.º, n.º1, in fine)78.  

 A transmissão do direito de crédito através da sub-rogação está intimamente ligada 

à questão da eficácia (extintiva) do “cumprimento” da obrigação por terceiro79: e isto, não 

obstante, summo rigore, haver um determinado caso em que a sub-rogação se dá não por 

terceiro, mas pelo próprio devedor (art.591.º)80, pelo que o excluiremos interim da vaexata 

quaestio da eficácia do “cumprimento” por terceiro.  

 Desde logo, assim é, porque o cumprimento por terceiro e, mais estritamente, a 

sub-rogação, se ancoram no princípio da legitimidade activa genérica para o cumprimento 

                                                           
75 Sobre a sub-rogação no Direito Civil português, vd. VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”, 
BMJ 37 (1953), pp.5-66, e “Sub-rogação do segurador (a propósito do Acórdão do S.T.J. de 8-1-1960)”, RLJ 
94 (1961), pp.177-180, 193-196, 209-211, 225-228, 241-245, 257-261, 273-279, SILVA ALMEIDA, “Sub-
rogação por pagamento”, ROA 14-16 (1954-1956), pp.210-239, CARLOS MOTA PINTO, Cessão da posição 
contratual, pp.137 e ss., GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações, pp.280 e ss., ANTUNES VARELA, Das Obrigações 
em geral, vol.II7, pp.334-358, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.I, sub arts.589.º-594.º, 
pp.528-534, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, pp.821-827, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 
2.ºvol., pp.99-108, Tratado de Direito Civil Português II, Direito das Obrigações, t..IV, pp.225-233, RIBEIRO DE 

FARIA, Direito das Obrigações, II, pp.547 e ss., MENEZES  LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II, pp.35-49, COSTA 

GOMES, Assunção fidejussória de dívida. Sobre o sentido e o âmbito da vinculação como fiador, pp.884 e ss., VIEIRA 

GOMES, “Do pagamento com sub-rogação, mormente na modalidade da sub-rogação voluntária”, Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, I – Direito Privado e vária, pp.107-169. 
76 PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.I, sub art.589.º, p.528. 
77 PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.I, sub art.592.º, p.531. 
78 Bem como no caso do art.477.º, n.º2. 
79 E, em geral, à eficácia extintiva das causas de extinção das obrigações além do cumprimento (art.592.º, 
n.º2), embora nestes casos não haja cumprimento, mas a satisfação do direito do credor por outros meios. 
Com efeito, ao cumprimento, para efeitos de sub-rogação legal, é equiparada a dação em cumprimento, a 
consignação em depósito, a compensação ou outra causa de satisfação do crédito compatível com a sub-
rogação (art.592.º, n.º2). A remissão, a confusão e a prescrição, na medida em que não satisfazem o interesse 
do credor, dificilmente serão passíveis de resultar numa sub-rogação legal ou voluntária. Cf., sobre as causas 
de extinção das obrigações, CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, p.69(132). Tal como o 
§267/1 BGB (Leistung durch Dritte), os arts.767.º, n.º1, e 768.º, n.º1, referem-se apenas à realização da 
prestação, deixando campo aberto à polémica sobre a utilização por terceiro de meios de extinção das 
obrigações diversos do cumprimento. Cf., v.g., para o Direito alemão, GERNUBER, Die Erfüllung2, pp.461-462, 
e, no Direito pátrio, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.9(10). 
80 Não é, por isso, (totalmente, embora seja, em grande parte, verdade) exacta a expressiva asserção de 
MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.º vol., p.107, conquanto assaz expressiva, de que “o 
cumprimento extingue a obrigação quando feito pelo devedor”, mas “não é isso que sucede (…) na sub-
rogação, onde, em rigor, não há sequer cumprimento, que corresponde à efectivação, pelo obrigado, da 
prestação devida”. No mesmo sentido do por nós seguido, VIEIRA GOMES, op.cit., pp.113-115.  
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(art.767.º, n.º1)81, segundo o qual quer o devedor82, quer qualquer terceiro, tenha ou não 

interesse directo no cumprimento da obrigação, podem efectuar a prestação83-84. Separa-se a 

sub-rogação deste princípio, contudo, uma vez que esta respeita à transmissão do direito de 

crédito do credor para terceiro através do cumprimento (arts.589.º a 594.º), ao passo que o 

art.767.º constitui um prius ante ela, i.e., visa atribuir legitimidade activa geral a qualquer 

pessoa para cumprir, e não regular os efeitos do cumprimento, pelo que ex post, i.e., após o 

cumprimento que legitima, pode compreender tanto situações em que a obrigação 

cumprida por terceiro se extinga, como se transmita85.  

 Com efeito, dando-se o cumprimento, sem que o terceiro se sub-rogue legal ou 

voluntariamente nos direitos do credor (cf.arts.589.º a 592.º)86, o crédito extinguir-se-á, não 

operando a sua transmissão87. A prestação, em princípio, pode, pois, ser feita tanto pelo 

                                                           
81 Cf. GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações7, p.229, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.º vol., p.197, 
que refere estarmos perante uma concessão generalizada de legitimidade para efectuar as mais diversas 
prestações, injunção esta reforçada pelo CC ao determinar que o credor incorra em mora perante o devedor 
quando recuse a prestação efectuada por terceiro (art.768.º, n.º1), e MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, 
vol.II5, p.149. Outros Autores, como PESSOA JORGE, Lições de Direito das Obrigações, vol.I, p.330, e COSTA 

GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.9(8), falam, respectivamente, em dispensa e irrelevância, 
desconsideração ou superação da legitimidade, porquanto a noção de legitimidade implica a ideia da 
titularidade do interesse em causa e a própria lei expressamente afirma que o terceiro solvens pode não ser 
interessado. MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.149(295), contrapõe, em termos que sufragamos, 
que, a seu ver, a legitimidade se prende com “a possibilidade reconhecida a certas pessoas de produzirem 
efeitos jurídicos em relação a determinado objecto”, pelo que a autorização legal dada a quaisquer terceiros de 
satisfazer o interesse do credor constitui um caso de legitimidade genérica. O dissenso entre os Autores neste 
âmbito centra-se, segundo cremos, no que se entenda por legitimidade e na relevância a dar ao facto de a lei 
admitir o cumprimento por terceiro não interessado. Entendemos como correcta a visão de MENEZES 

CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.º vol., p.197(61), quando diz, a propósito da posição de PESSOA JORGE, 
op.cit., p.347, a questão ser meramente terminológica, embora o Autor opte pela expressão legitimidade 
(activa), que o faz até por uma questão de simetria com a por si adoptada de legitimidade passiva. 
82 O cumprimento pelo devedor pode ser feito directamente ou por intermédio dum representante legal, 
quando o devedor seja incapaz, ou voluntário (ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações11, p.999). Nem os 
representantes legais, nem os núncios, nem os auxiliares são terceiros, diz-no-lo NICOLÒ, L’adempimento 
dell’obbligo altrui, p.33, seguindo-o ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, p.27(1). 
83 Encontra justificação no princípio da legitimidade activa geral para o cumprimento, pois aqui o 
cumprimento operará como facto transmissivo do direito do credor para o terceiro, mas distingue-se dele, 
pois o cumprimento pelo devedor ou por terceiro – nomeadamente terceiro não interessado –, não havendo 
sub-rogação, dá antes lugar à extinção da obrigação. 
84 O cumprimento feito por representante do devedor não é cumprimento por terceiro, dado juridicamente 
os actos praticados por representante considerarem-se imputados ao representado, aqui o devedor (art.258.º). 
Por esta razão se omitiu a desnecessária referência no art.774.º CCse 1867 ao cumprimento pelo 
representante do devedor. Vd. PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.II, sub art.767.º, 
p.12. 
85 ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, vol.II7, p.28, afirma a realização da prestação debitória a tertio, ao 
satisfazer o interesse do credor, determinar a perda do direito de que dispunha, mas acrescenta nem sempre 
essa perda equivaler à extinção do direito, o que equivale a dizer que se extingue quando se não transmite. 
Casos haverá, contudo, em que extinguindo-se, ainda assim o terceiro, quando não queira fazer uma 
liberalidade ou, querendo-o, o devedor não a aceite (arts.940.º e 945.º) terá uma pretensão contra o devedor, 
nos termos da gestão de negócios, do mandato, do enriquecimento sem causa. 
86 Ou ainda fora dos casos do art.477.º, n.º2. 
87 Podem, contudo, surgir situações mais complexas em que não há só um obrigado, mas vários obrigados, 
em regime de solidariedade passiva, sendo que neste caso, pagando um dos condevedores solidários, se 
discute se o direito do credor se extinguiu e surgiu ex novo um direito de regresso sobre os condevedores 
solidários, ou se, na verdade, o crédito se transmitiu ao solvens (art.524.º). Em termos conceptuais, importa 
saber se o devedor solidário que cumpre é um terceiro para efeitos da sub-rogação. Sobre este problema, 
afirmando serem os condevedores solidários terceiros entre si perante o credor, dado que na solidariedade 
passiva existem tantos vínculos quantos os devedores, sem que pelo facto de ser terceiro deixe de ser devedor 
e sem que seja devedor solidário, vd. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp. 895-896.  
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devedor como por terceiro, interessado ou não no cumprimento da obrigação: é esta a 

regra geral da fungibilidade da prestação (art.767.º, n.º1)88. Não obstante, a regra comporta 

duas excepções: a de que o credor não pode, todavia, ser obrigado a receber de terceiro a 

prestação, quando se tenha acordado expressamente em que esta deve ser feita pelo 

devedor, ou quando a substituição o prejudique (art.767.º, n.º2), i.e., perante casos de 

infungibilidade natural e de infungibilidade convencional da prestação, respectivamente89. 

Nestes dois casos, verifica-se que o terceiro não tem legitimidade para cumprir, só a tendo 

o devedor, pelo que a recusa da prestação pelo credor é lícita, sem que incorra, por isso, em 

mora (arts.767.º, n.º2, e 813.º), ao contrário do que aconteceria, se, tendo o terceiro 

legitimidade para o cumprimento da prestação, ele a recusasse (art.768.º, n.º1): todavia, 

mesmo nestes dois casos o credor pode aceitar a prestação do terceiro em satisfação do seu 

direito de crédito, caso em que estaremos perante uma datio in solutum (art.837.º). É, pois, 

permitido ao credor recusar a prestação por terceiro, sempre que o devedor se oponha ao 

cumprimento e o terceiro não possa ficar legalmente sub-rogado (arts.768.º, n.º2, 1.ªprt. e 

592.º, n.º1), conquanto a oposição do devedor, porém, não obste à lídima aceitação da 

prestação pelo credor (art.768.º, n.º2, 2.ªprt.). 

 Deve ter-se presente que, sempre que a prestação seja fungível, pode qualquer 

terceiro realizá-la, mas o credor só a pode exigir do devedor, só contra ele pode fazer valer 

o seu direito de crédito, até porque estamos perante direitos com mera eficácia inter partes90. 

 Importa, pois, para efeitos de cumprimento, distinguir entre terceiro interessado e 

terceiro não interessado no cumprimento91. 

 O terceiro interessado no cumprimento da prestação doutrem, ao realizá-la, sub-

rogar-se-á legalmente nos direitos que o credor tinha contra o devedor (arts.592.º, n.º1, e 

593.º, n.º1). 

 Já o terceiro não interessado no cumprimento, mas que realize a prestação, em 

princípio, verá o direito do credor e a correspondente obrigação extinguirem-se, sem que 

adquira quaisquer direitos contra qualquer um deles. Esta consequência, contudo, não terá 

necessariamente de ser sempre assim, só decorrendo no caso de estarmos perante uma 

doação (art.940.º, n.º1), tendo o terceiro o intuito de realizar uma liberalidade que libere o 

                                                           
88 A qual não é de confundir com a distinção entre coisas fungíveis e infungíveis. Coisas fungíveis são, com 
efeito, aquelas que se determinam pelo seu género, qualidade e quantidade, quando constituam objecto de 
relações jurídicas (art.207.º). 
89 Vd. ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, pp.25-27, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 
2.º vol., p.197, pp.25-27, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações11, pp.697-698 e 1000, MENEZES LEITÃO, 
Direito das Obrigações, vol.I6, p.134, Direito das Obrigações, vol.II5, p.149. O facto de a prestação ser infungível não 
impede o devedor de ser coadjuvado no cumprimento por auxiliares, impede-o sim de recorrer a substitutos 
no cumprimento da prestação. Afloramento desta regra são-no os casos de recurso a auxiliares pelo 
procurador (art.264.º, n.º4), do mandatário (art.1165.º) e do depositário (art.1198.º). No caso de o 
cumprimento consistir na celebração dum negócio jurídico, ele pode ainda ser praticado por representante 
legal ou voluntário do devedor (art.258.º), uma vez que nesses casos não nos encontramos perante terceiro, 
i.e., perante um cumprimento por terceiro (MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.149(296)). 
Contudo no caso da delegação para cumprimento, em que o terceiro actua por ordem do devedor – e.g., no 
caso de pagamento de cheque que se traduz simpliciter numa ordem dada ao banco para que pague –, já existirá 
cumprimento por terceiro (MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.149(296)), embora a situação seja 
equiparável em certos aspectos aos casos de cumprimento por auxiliares e representantes (ANTUNES VARELA, 
Das Obrigações em geral, vol.II7, p.27(1)).  
90 Expressivamente diz ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, p.357, que “só contra o obrigado 
dispara a arma que o poder de exigir coloca nas mãos do credor”. 
91 Assim, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.II, sub art.767.º, pp.12-13. 
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devedor à custa do seu património92. A doação tem de ser aceite pelo devedor (art.945.º)93. 

Podemos ainda estar perante um cumprimento de obrigação alheia na convicção de que se 

cumpre uma obrigação própria ou na convicção de que se está obrigado a cumpri-la 

(art.478.º), com obrigação de restituição do que se obteve à custa do empobrecido 

(art.479.º)94. Outra situação em que se pode subsumir o caso de cumprimento de obrigação 

alheia por terceiro será o de gestão de negócios (art.464.º e ss.)95.  

 

1. Ratio da sub-rogação do credor 

 Ratio da sub-rogação em geral é “compensar o sacrifício que o terceiro chamou a si 

com o cumprimento da obrigação alheia”96.  

 Resta-nos, todavia, acrescentar a este entendimento tradicional, na esteira de VIEIRA 

GOMES e de COSTA GOMES, que a sub-rogação tem ainda função cautelar ou de 

recuperação da prestação através da reintegração em forma específica do património do 

terceiro (função comum ao regresso), já que visa garantir a recuperação do que foi pago 

pelo solvens, proporcionando-lhe um meio mais eficaz do que qualquer outra acção de 

regresso, a par duma função promotora (particular da sub-rogação), na medida em que a 

possibilidade de sub-rogação representa um estímulo legal ao cumprimento de dívidas 

alheias. 

 Todavia, quando legal, há que acrescentar que a ratio e pressuposto da concessão do 

favor subrogationis é o de que o terceiro tenha interesse directo na satisfação do crédito. 

Importa, pois, apurar o que se entenda por terceiro com interesse directo na satisfação do 

crédito: sê-lo-á aquele cuja não realização da prestação lhe possa acarretar prejuízos 

patrimoniais próprios, independentes das consequências do incumprimento para o 

devedor, ou o cumprimento se torne necessário para acautelar o seu direito97. Doutra 

maneira, nas palavras de ANTUNES VARELA, “o favor subrogationis compreende-se nestes 

casos, não só por se tratar de um terceiro («o terceiro que cumpre a obrigação…»), mas 

também pelo fim especial do cumprimento, que é o de evitar a execução da garantia, no 

interesse do solvens” 98. 

 

2. Sub-rogação voluntária 

 A sub-rogação voluntária99 pode ser de dois tipos: sub-rogação pelo credor 

(art.589.º) e sub-rogação pelo devedor (arts.590.º e 591.º). A sub-rogação pelo devedor 

apresenta dois subtipos: sub-rogação directa (art.590.º) e indirecta (art.591.º)100, conforme 

                                                           
92 PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.II, sub art.767.º, p.13. 
93 Sobre a aceitação da doação, vd. FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos I, p.135. 
94 PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, sub art.767.º, p.13. 
95 PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, sub art.767.º, p.13. Já no Direito romano, 
conforme referido, a posição do fideiussor que pagasse poderia ser tutelada pela actio negotiorum gestorum, no 
pressuposto que não havia a figura da sub-rogação nos moldes em que depois foi dogmatizada, e para que, na 
falta dessa acção de regresso pela sub-rogação, não fosse o fideiussor prejudicado e o devedor beneficiado 
injustamente (SANTOS JUSTO, Direito Privado Romano II2, p.164). 
96 ANTUNES VARELA, op.cit., p.336. 
97 MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II5, p.41. 
98 ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, p.344. 
99 Sobre a sub-rogação voluntária, é imprescindível a leitura de VIEIRA GOMES, “Do pagamento com sub-
rogação, mormente na modalidade de sub-rogação voluntária”, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Inocência 
Galvão Telles, vol.I, Direito Privado e Vária, pp.107-169. 
100 Assim, MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.ºvol., pp.102-103. 
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advenha de acordo entre o devedor e o terceiro para que este último se sub-rogue nos 

direitos do credor, ou no caso de o devedor cumprir com meios facultados pelo terceiro, 

tendo ainda neste caso de haver acordo entre devedor e terceiro no sentido da sub-rogação 

deste. 

 

 I. Quanto à sub-rogação voluntária pelo credor, este pode sub-rogar um terceiro 

que satisfaça o seu direito, desde que o declare expressamente até ao momento do 

cumprimento da obrigação. Encontramos aqui, pois, dois requisitos: a sub-rogação deve ser 

expressa (arts.217.º, n.º1, 1.ªprt, e 589.º; cf. ainda art.590.º, n.º2, para sub-rogação pelo 

devedor) e deve fazer-se em momento anterior ou simultâneo ao cumprimento da 

obrigação (art.589.º)101. Embora a declaração de sub-rogação deva ser expressa, tal não 

significa que tenha de ter forma especial, podendo mesmo ser feita verbalmente 

(art.219.º)102. 

 

 II. Quanto à sub-rogação voluntária pelo devedor (art.590.º), verifica-se quando o 

terceiro solvens é expressamente sub-rogado pelo devedor até ao momento do 

cumprimento, sem necessidade do consentimento do credor (art.590.º, n.os1 e 2). A 

declaração de sub-rogação não pode ser posterior, sob pena de o crédito se extinguir. Esta 

sub-rogação coloca algumas perplexidades, uma vez que o devedor dispõe dum direito de 

que não é titular (arrastando consigo garantias e outros acessórios do crédito), sem o 

consentimento deste. A lei admitiu-a por razões de ordem prática, pois considerou-se digno 

de tutela o interesse do devedor em obter a satisfação do crédito por terceiro, que sem o 

incentivo da sub-rogação dificilmente se verificaria, para além de que o interesse dos 

garantes não é prejudicado, pois as garantias seguem sempre o crédito, e, por último, se a 

lei permite a cessão e sub-rogação pelo credor, não se vê por que razão não a permitiria ao 

devedor103. 

  

 III. Quanto à (anómala) sub-rogação voluntária indirecta pelo devedor (art.591.º), 

não é aqui um terceiro que cumpre a obrigação, mas o próprio devedor (art.591.º, n.º1), 

sub-rogando com isso um terceiro (o mutuante), visto pagar com coisa fungível emprestada 

pelo terceiro, desde que haja declaração expressa, no documento do empréstimo, de que a 

coisa se destina ao cumprimento da obrigação e de que o mutuante fica sub-rogado nos 

direitos do credor (art.591.º, n.º2). A ratio deste requisito de forma especial consiste em 

evitar que se converta um simples mutuante num credor de obrigação (extinta) com as 

                                                           
101 ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II, pp.341-342, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, p.822. 
Falando em que a declaração expressa deva ser anterior ao cumprimento, embora não nos pareça que o Autor 
crie algum óbice a que seja concomitante, mencionando na verdade os efeitos perniciosos para terceiros duma 
declaração de sub-rogação a posteriori, MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II, pp.37-38.  
102 VAZ SERRA, BMJ 37 (1953), p.21, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, vol.I, p.422, 
ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II, p.341, ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, p.822, 
MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.II, p.38. Ao contrário dos arts.589.º e 590.º, n.º2, a solução é 
diferente no caso da sub-rogação por mútuo ao devedor, em que se exige que haja declaração expressa no 
documento do empréstimo (art.591.º, n.º2, 1.ªprt.). O problema colocar-se-á quando o empréstimo, porém, 
não estiver sujeito a forma especial (art.1143.º), nomeadamente por a coisa fungível mutuada ser de valor 
inferior a 2500€. 
103 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.340, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.39. 
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garantias de que ela beneficiava, com prejuízo dos outros credores e terceiros garantes104. 

Este caso levanta ainda uma perplexidade: o crédito do mútuo mantém-se ou subsiste a par 

do crédito sub-rogado? GALVÃO TELLES e, na sua esteira, MENEZES LEITÃO propugnaram 

que o crédito do contrato de mútuo se extingue quando o mutuante se sub-roga, uma vez 

que em consequência do mútuo o terceiro já adquire um crédito contra o devedor, não 

fazendo sentido que fique com dois créditos105. 

 

3. Sub-rogação legal 

 I. Quanto à sub-rogação legal, diz a lei que, fora dos casos de sub-rogação 

voluntária e de sub-rogação legal prevista especialmente na lei, o terceiro que cumpre a 

obrigação só fica sub-rogado nos direitos do credor quando tiver garantido o 

cumprimento, ou quando estiver por qualquer outra causa directamente interessado na 

satisfação do crédito (art.592.º, n.º1). Equiparou ainda o legislador ao cumprimento a dação 

em cumprimento, a consignação em depósito, a compensação ou outra causa de satisfação 

do crédito compatível com a sub-rogação (art.592.º, n.º2)106.  

 Nessa medida é consequência do princípio de que o terceiro garante se sub-roga 

nos direitos do credor a sub-rogação legal do fiador ao credor (art.644.º), dado os direitos 

deste terem sido pelo fiador satisfeitos107, bem como a dos credores hipotecários, 

anticréticos e pignoratícios (art.717.º).  

 

 II. Quanto à sub-rogação nas garantias pessoais, a lei prevê-a expressamente para o 

fiador (art.644.º)108, devendo entender-se ser a solução idêntica para a assunção cumulativa 

                                                           
104 Sobre a sub-rogação voluntária indirecta pelo devedor, vd. VAZ SERRA, op.cit., BMJ 37 (1953), pp.27-28, 
ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.342-343, GALVÃO TELLES, Direito das Obrigações7, pp.285-286, MENEZES 

LEITÃO, Obrigações II5, pp.39-41, e VIEIRA GOMES, op.cit., pp.141-142 e 150-154, crítica em relação ao 
mecanismo do art.591.º, n.º2, em evitar situações fraudulentas de prejuízos doutros credores e garantes, e 
designadamente frisa que não é relevante que o cumprimento seja feito com as coisas com que se diz que se 
realizará: uma vez que se trata de coisas fungíveis, elas são irrelevantes em si, importando apenas o seu valor. 
105 GALVÃO TELLES, Obrigações7, pp.285-286, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.40. 
106 A remissão, a confusão e a prescrição, na medida em que não satisfazem o interesse do credor, 
dificilmente serão passíveis de resultar numa sub-rogação legal ou voluntária. Cf., sobre as causas de extinção 
das obrigações, CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, p.69(132). 
107 Vd. PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado I4, sub art.644.º, pp.660-662, e COSTA 
GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp. 892 e ss. 
108 Sobre a sub-rogação do fiador, vd., por todos, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp.874 e ss. A 
sub-rogação do fiador e as relações internas de mandato (ou símil ao mandato, para COSTA GOMES) e à 
gestão de negócios permitem-nos dizer que, regra geral, a fiança nem sempre é acto totalmente gratuito (cf., 
para o penhor, RAMOS ALVES, Do Penhor, pp.96-98, concluindo que o penhor é, por via de regra, um contrato 
oneroso, porquanto o empenhador, quando oferece uma garantia adequada ao crédito, i.e., quando constitui o 
penhor, recebe uma contraprestação ou um contra-atribuição, a qual consiste sobretudo em condições 
contratuais mais favoráveis que, doutro modo, não teria logrado obter. Este ponto, com efeito, introduz-nos 
na questão de saber se a sub-rogação é um acto desinteressado, um “acto de amigo”, ou, se, pelo contrário, é 
um acto interessado. Deve ser esta questão destrinçada do carácter gratuito ou oneroso da sub-rogação, uma 
vez que esta, ao contrário da cessão de créditos (art.578.º, n.º1), é sempre onerosa, já que pressupõe um 
efectivo cumprimento da prestação por parte do terceiro. O problema exposto não tem, do mesmo modo, 
necessariamente que ver com saber se o terceiro que cumpre é ou não um terceiro interessado no 
cumprimento, embora possam as duas questões sobrepor-se. Com efeito, um garante da obrigação, como o 
seja o fiador, cumpre, em princípio, de forma interessada, sob pena de ver o seu património excutido, mas 
pode fazê-lo donandi causa. Tb. o art.591.º aponta no sentido de que não há aqui “acto de amigo”. No sentido 
de que, hoje, id quod plerumque accidit é não a sub-rogação consistir num “acto de amigo”, mas num acto 
interessado, sendo que, no caso de a sub-rogação operar por datio in solutum (mandata sem representação 



Da Sub-rogação no Contrato de Seguro 

 

25 

 

de dívida, conquanto a lei qualifique a pluralidade de devedores como solidariedade 

(art.595.º, n.º2)109. A doutrina tem, ainda, entendido dar-se a sub-rogação em favor do 

                                                                                                                                                                          
fiduciário), ela ter um carácter especulativo (como a cessão de créditos), cf. VIEIRA GOMES, op.cit., pp.161-
162. 
109  A questão que aqui se coloca, relativamente à sub-rogação, é a de saber se o garante autónomo, tendo 
pago ao beneficiário credor as quantias a que se obrigara após o incumprimento do ordenante, vai sub-rogar-
se nos direitos daquele com preclusão do direito que lhe caberia nos termos da relação de garantia ou se vai 
agir contra o ordenante com base na relação subjacente entre si e ele (v.g. nos termos dum contrato de 
mandato sem representação) com preclusão da hipótese de sub-rogar-se, ou se alternativamente pode optar 
agir quer com base na sub-rogação quer na relação subjacente à garantia. A questão coloca-se porquanto a 
sub-rogação nestes casos é automática (art.592.º, n.º1), não sendo necessária declaração expressa, nem pelo 
devedor, nem pelo credor, nesse sentido. 
 A questão de saber se o garante se sub-roga não se coloca frequentemente na garantia autónoma (daí 
que leve alguns Autores a omitir o fenómeno sub-rogatório na garantia autónoma, e a dar mais enfoque no 
reembolso baseado na relação base de garantia entre o dador da ordem e o garante. A título de exemplo, vd., 
v.g., MÓNICA JARDIM, A Garantia Autónoma, Almedina, 2002, pp.313 e ss.), antes o garante age contra o 
ordenante nos termos da relação de garantia entre os dois, nomeadamente nos termos dum mandato não 
representativo (arts.1167.º, als.b) e c), e 1182.º, 2.ªprt.), até porque no âmbito desta relação de garantia haver-
se-ão constituído outras garantias para permitir o reembolso pelo banqueiro (como depósitos bancários com 
obrigação de manter provisão, letras aceites ou livranças em branco, etc.) e pode o regime destes direitos ser-
lhe mais vantajoso (scilicet cláusula penal, juros legais das quantias pagas, prazo mais lato de prescrição): 
relembre-se que a própria garantia bancária autónoma é a garantia do cumprimento do negócio celebrado 
entre o ordenante e o beneficiário, acontecendo que o beneficiário (ao qual o garante se sub-rogaria) não 
exigirá a constituição doutras garantias para a conclusão do negócio, uma vez que dispõe duma garantia de 
grande eficácia, em que se diz expressivamente que o banco paga “de olhos fechados” (feliz expressão de 
GALVÃO TELLES, “Garantia bancária autónoma (parecer)”, Dir.120 (1988), p.598): não haveria vantagens na 
sub-rogação pelo garante, pois, sendo mais aliciante agir contra o ordenante nos termos da sua relação de 
garantia109. Se o beneficiário tiver accionado indevidamente a garantia, ou sempre que o valor dos danos 
sofridos pelo beneficiário com o incumprimento do contrato se revele inferior ao valor da garantia, restará ao 
devedor reclamar posteriormente daquele em sede de enriquecimento sem causa (Aliás, em regra, o próprio 
banco exige garantias para o seu eventual regresso sobre o devedor, convencionando-se a entrega de letras 
aceites ou livranças assinadas em branco pelo devedor, ou ainda através de compensação ou levantamentos 
em depósitos de que este seja titular no próprio banco. Cf. DUARTE PINHEIRO, op.cit., p.434, FRANCISCO 

CORTEZ, “A garantia bancária autónoma – alguns problemas”, ROA 52 (1992), II, p.525 e MENEZES 

LEITÃO, Garantias das obrigações, p.158). 
 No entanto, dando-se ope legis a sub-rogação (salvo casos de renúncia antecipada), não deixará de se 
colocar a questão de saber se o exercício dos direitos que resultem do negócio base de garantia – do mandato, 
portanto – é cumulativo, alternativo ou um deles exclui o exercício do outro. A solução que se tem reputado 
de preferível é a de que o exercício dos direitos em que o terceiro ingressa por força da sub-rogação e os 
direitos que advenham doutra causa que não esta é alternativa, podendo usar dos direitos que entenda in casu 
mais vantajosos (cf., hoc sensu, ROMANO MARTÍNEZ/FUZETA DA PONTE, Garantias do Cumprimento5, pp.125-
126, e, para a sub-rogação em geral, v.g., VAZ SERRA, “Sub-rogação nos direitos do credor”,.BMJ 37 (1953), 
pp 6-7(2), tb. ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações11, p.899, embora este Autor só enuncie esta possibilidade 
no caso da fiança, omitindo tal possibilidade aquando do tratamento da sub-rogação em geral, COSTA 

GOMES, op.cit., pp.909 e ss., VIEIRA GOMES, “Do pagamento com sub-rogação, mormente na modalidade da 
sub-rogação voluntária”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, I – Direito Privado e 
vária, pp.125-129). 
 Diz-se ser autónomo ou também à primeira solicitação o reembolso das quantias pagas pelo banco 
garante, no caso de o próprio direito do beneficiário sobre o garante também o ser (MENEZES LEITÃO, 
Garantias das obrigações, p.157.)109. Mas sê-lo-á quer nos termos da sub-rogação, quer nos termos da acção que 
tenha por base a relação de garantia? Que o é nos termos da sub-rogação decorre naturaliter do facto de o sub-
rogado subentrar no mesmo crédito que o credor originário, com os poderes e faculdades que lhe assistiam, a 
par dos defeitos que o viciavam (O art.585.º, concernente à cessão de créditos, é aplicável analogicamente à 
sub-rogação voluntária pelo credor e legal, não obstante o art.594.º não o mandar aplicar ao regime desta 
última). Destarte, se a garantia tiver sido on first demand, também o será o reembolso do garante, excluindo-se 
que o devedor possa opor-lhe as excepções relativas ao crédito que sobre ele tinha o beneficiário, devendo 
também pagar-lhe em moldes de automaticidade (O devedor deve pagar ao garante, mesmo que tenha 
comunicado a este que não pagasse. Cfr. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, p.157, e, na 
jurisprudência, Ac.TRC 11-XII-1990 (SANTOS MONTEIRO), CJ 15 (1990), t.V, pp.135-137). Quanto ao direito 
de reembolso nos termos do contrato base de mandato, a conclusão será necessariamente a mesma: 
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garante bancário autónomo, quer nas garantias simples, quer on first demand110, bem como 

no caso do crédito documentário a favor do banco emitente e do banco confirmador111. 
  

                                                                                                                                                                          
contratualmente o banco só se vincula a prestar garantia autónoma e automática, se assim também o for o 
reembolso, prevendo-o expressamente no contrato (MENEZES LEITÃO, op.cit., p.157, apontando que esse é 
um dos termos do negócio de garantia, conquanto, salvo melhor interpretação, misture o reembolso nos 
termos do negócio base com o exercício da sub-rogação.), bem como é concludente nesse sentido o facto de 
a própria garantia ser independente face ao contrato base para daí se retirar que o devedor não pode opor ao 
garante excepções resultantes daquela, i.e., das relações entre o garante e o beneficiário (MÓNICA JARDIM, 
op.cit., p.314)109. 
 No entanto, importa alertar para o facto de, não podendo o garante exigir o reembolso dos 
montantes por si despendidos em execução da garantia ao devedor do contrato base (ex arts.1167.º, als.b) e c) 
e 1182.º, 2.ªprt.), caso o mandato seja inválido, pode demandá-lo com base no instituto da gestão de negócios 
(arts.468.º a 470.º) (O garante gestor terá, assim, direito a reembolso de despesas com juros e ainda a 
remuneração pela actividade exercida: MÓNICA JARDIM, op.cit., p.314), porquanto agiu no interesse e por conta 
do devedor do contrato base, tal como se houvesse mandato validamente constituído.  
 COSTA GOMES, “Sobre a circulabilidade do crédito emergente de garantia bancária autónoma ao 
primeiro pedido”, pp.37 e ss., vem recentemente pôr em causa que o crédito da garantia autónoma 
acompanhe o crédito principal com base nos argumentos de que: primo, o crédito da garantia bancária é 
autónomo e independente do crédito principal; secundo, o art.582.º, n.º1, fala de “outros acessórios do 
créditos”, pelo que só as garantias acessórias se transmitirão. Sufragamos a posição do Autor. 
110 No sentido de que o garante autónomo se sub-roga nos direitos do beneficiário da garantia, nos termos do 
art.592.º, n.º1, cfr. ROMANO MARTÍNEZ/FUZETA DA PONTE, Garantias do cumprimento5, pp.125-126, MENEZES 
LEITÃO, Garantias das obrigações1, p.157. Em sentido contrário, DUARTE PINHEIRO, “Garantia bancária 
autónoma”, ROA 52 (1992), II, pp.442-443, FÁTIMA GOMES, “Garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação”, DJ VIII (1994), 2, pp.197 e ss., MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, pp.59-60 e 313-324. e, na 
jurisprudência, Ac.TRP 13-XI-1990 (MIRANDA GUSMÃO), CJ 15 (1990), t.V, pp.187-193. ROMANO 

MARTÍNEZ/FUZETA DA PONTE, op.cit., p.125(302), verberam – e com razão – a posição de FÁTIMA GOMES, 
op.cit., pp.197 e ss., que fala, a este propósito, em direito de regresso, o qual, ao contrário da sub-rogação, não 
proporcionaria a transmissão das garantias do beneficiário para a esfera do autor da garantia. DUARTE 

PINHEIRO, op.cit., pp.442-443, conclui pela não sub-rogação do banco garante após comparar os motivos 
justificativos que presidem ao princípio da acessoriedade (art.631.º) com atribuição da sub-rogação ao fiador 
(art.644.º), conjugando com a oposição de meios de defesa pelo devedor ao fiador sub-rogado (art.647.º). 
Conclui no sentido de que:”o art.631.º procura evitar que a sub-rogação do fiador nos direitos do credor 
redunde num empobrecimento do fiador”, para depois dizer que na garantia autónoma não há o risco dum 
locupletamento injusto à custa do garante, pelo que não aplica o mecanismo da sub-rogação neste âmbito, até 
porque não valeria aqui o princípio da acessoriedade das garantias, que não seria de ordem pública. Esta 
posição só se compreende porque o Autor conclui que também o devedor pagará depois ao garante o que 
este tiver despendido, em consonância com a posição assumida quanto à natureza da relação base de garantia: 
a de que é um mandato sem representação, op.cit., p.434. 
111 A questão da sub-rogação, relativamente ao crédito documentário, coloca-se em moldes símiles àqueles em 
que se coloca na garantia bancária autónoma. Aliás, as duas figuras apresentam marcadas similitudes, embora 
diferindo em certos aspectos. Com efeito, a garantia bancária autónoma pode ou não ser mediante 
apresentação de documentos (não assim as stand by letters of credit que, como modalidade das garantias 
bancárias autónomas, são sempre documentais), ao passo que nos créditos documentários é sempre 
necessária a apresentação de documentos. Por outro lado, a garantia bancária autónoma é causal, tendo uma 
função de garantia, conquanto seja autónoma, enquanto os créditos documentários são abstractos e 
autónomos (art.4.º, a), RUU 2007), embora haja doutrina no sentido da causalidade destes (cfr., neste sentido, 
MENEZES CORDEIRO, “Créditos documentários”, ROA 67 (2007), I, pp.95-96, e Manual de Direito Bancário, 
pp.549-551, nomeadamente quando refere, op.cit., ROA 67 (2007), I, p.96, que “podemos referir a “abstracção 
para documentar a independência do crédito em relação ao tal negócio de base. Mas daí não resulta que o 
próprio crédito seja uma obrigação abstracta, isto e: subsiste independentemente da fonte. Tal obrigação 
repousa na convenção concluída entre o mandante e o banqueiro emitente, convenção essa que, muito 
claramente, lhe fixa o conteúdo e os limites”). Por último, a função principal de cada um destes contratos é 
diferente, pois que a garantia bancária tem como primeira função a de garantia, pagando se verificado o 
incumprimento do ordenante; já os créditos documentários, ainda que possam ter uma importante função de 
garantia sobretudo se irrevogáveis, ou até uma função de financiamento, são um meio de pagamento (função 
de pagamento), não tendo de se verificar o incumprimento do ordenante. 
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 III. Nas garantias reais112, coloca-se de forma premente a sub-rogação nos direitos 

do credor hipotecário, uma vez que o ordenamento jurídico permite que sejam oneradas 

coisas de terceiro para garantia do cumprimento de dívida alheia: esta regra encontra-se 

prevista especialmente para a hipoteca (art.717.º, n.º1)113, mas vale também para as restantes 

garantias reais, voluntárias e legais, erigindo-se como princípio geral: aplica-se à anticrese 

(art.717.º, n.º1, ex vi art.657.º, n.º2), ao penhor (art.717.º, n.º1, ex vi art.667.º, n.º2), e ainda 

aos privilégios creditórios e ao direito de retenção, mais não seja por força da cláusula geral 

constante do art.592.º, n.º1114. 
  

 IV. A sub-rogação também se dá no caso dos subcontratos e, ainda, no caso do 

pagamento dos credores quirografários a credores preferentes, dado, nestes dois casos, 

estarmos perante hipóteses em que o interesse do terceiro solvens no cumprimento é 

patente115. 

  

4. Sub-rogação total e parcial 

 I. A sub-rogação dá-se na medida da satisfação que o solvens tenha dado ao direito 

do credor (art.593.º, n.º1, CC). Daqui decorre que a sub-rogação será total, quando o 

                                                           
112 Não obstante optarmos por nos referir a proprietários onerados, também o usufrutuário ou o superficiário 
se podem sub-rogar nos direitos do credor hipotecário quando a sua garantia real incida, por exemplo, sobre 
o direito de propriedade, ou, pelo contrário, também o proprietário pode sub-rogar-se nos direitos do credor 
hipotecário contra aqueles, uma vez que têm outrossim legitimidade para constituir hipoteca (cfr.art.688.º, 
n.º1, als.b) e e), art.715.º, e, para o usufruto, art.1444.º, n.º1, e 1540.º e 1541.º para a superfície) (no mesmo 
sentido, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II 7, pp.552-553). 
113 Em sede de hipoteca, rege o art.717.º, n.º1, que refere que a hipoteca constituída por terceiro extingue-se 
na medida em que, por facto positivo ou negativo do credor, não possa dar-se a sub-rogação daquele nos 
direitos deste. Embora não haja no regime da hipoteca nenhum preceito que preveja especificamente a sub-
rogação do terceiro cuja coisa foi hipotecada para garantir dívida doutrem, a verdade é que o art.717.º, n.º1, só 
faz sentido se interpretado de acordo com a regra segundo a qual o terceiro proprietário onerado com a 
hipoteca, quando paga a dívida garantida por si, se sub-roga legalmente nos direitos do credor hipotecário, 
nos termos gerais (art.592.º, n.º1). Com efeito, a lei permite que sejam hipotecadas coisas de terceiro que não 
seja devedor, i.e., para garantia de dívida alheia (art.717.º, n.º1) (Sobre as similitudes do penhor por terceiro e a 
fiança, vd. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.1098, RAMOS ALVES, op.cit., pp.98-101), assim como 
permite a alienação da propriedade onerada com o direito real de hipoteca (art.695.º), e a alienação a terceiro 
do direito de hipoteca sem o crédito assegurado para garantia doutro crédito pertencente a outro credor do 
mesmo devedor (art.727.º, n.º1, 1.ªprt.), mesmo no caso de a coisa hipoteca pertencer a terceiro, caso em que 
se impõe o consentimento deste (art.727.º, n.º1, 2.ªprt.) (Para além da possibilidade de cessão do grau 
hipotecário por parte dum dos credores hipotecários a favor de qualquer outro, normaliter doutro 
posteriormente inscrito, sobre os mesmos bens (art.729.º)). 
 Repare-se que, na sua formulação, o art.717.º, n.º1, é simílimo ao art.653.º quanto à liberação do 
fiador por impossibilidade de sub-rogação.  
114 Com efeito, a lei permite que seja constituído direito de retenção sobre coisa de terceiro não devedor, 
scilicet nos casos previstos no art.755.º de comunhão jurídica ou de fonte. Embora no direito de retenção não 
haja previsão legal nesse sentido, i.e., no sentido da aplicação do art.717.º, n.º1, pois os arts.758.º e 759.º, n.º1 
e 3, ao remeterem para os regimes do penhor e da hipoteca, não têm em vista a aplicação dos preceitos sobre 
penhor e hipoteca de coisa de terceiro não devedor. Aliás a doutrina, quando refere as disposições do penhor 
aplicáveis à retenção, não fala do art.667.º, n.º2, nem do art.717.º, n.º1: em primeiro lugar, porque o art.667.º 
não se refere só ao penhor constituído por terceiro, mas também à legitimidade para empenhar (art.667.º, 
n.º1)114, e, como se sabe, a retenção é de constituição legal, o que leva à postergação das regras sobre 
legitimidade para empenhar, rectius reter; em segundo lugar, porque o regime da hipoteca aplica-se ao direito 
de retenção somente no caso do art.759.º, n.º1, referindo-se tão-somente ao poder de executar a coisa nos 
mesmos termos em que o pode fazer o credor hipotecário e de ser pago com preferência aos demais credores. 
De todo o modo, o terceiro (v.g., o proprietário da coisa onerada com a retenção: pense-se no caso do 
comodante ou locador) que cumprir sub-rogar-se-á nos direitos do retentor contra o devedor, nos termos 
gerais. 
115 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.345, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.42. 
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terceiro solvens satisfaz o direito do credor na totalidade, sub-rogando-se também in toto; 

pelo contrário, será parcial, quando o terceiro solvens só satisfaz parte do direito do credor, 

ou quando dois terceiros solventes lho satisfizeram, e, por isso, se sub-rogam em parte, na 

medida do pagamento.  

 A matéria da sub-rogação parcial assume especial interesse quando se aborda a 

questão do concurso do crédito do credor originário e do solvens sub-rogado. Prevê o 

art.593.º, n.º2, CC, em nome do brocardo latino nemo contra se subrogasse censetur, a 

preferência do antigo credor ante o novo, salvo estipulação em contrário116. A ratio da 

norma é a de que, ao aceitar um pagamento parcial do crédito, o credor não quererá 

conceder ao terceiro a faculdade de com ele concorrer na cobrança do remanescente, uma 

vez que ninguém concede uma sub-rogação em seu próprio prejuízo117. 

 Outra questão relaciona-se com o caso em que haja vários sub-rogados parciais. 

Neste caso, ainda que sejam sub-rogados em momentos sucessivos, nenhum deles preferirá 

aos demais (art.593.º, n.º3, CC)118.  

 No caso de sub-rogação parcial (assim como no de cessão parcial), não há regime 

de pluralidade de credores, nem sob a forma de solidariedade activa, nem sob a forma de 

conjunção activa119. 

 

 II. O princípio nemo contra se subrogasse censetur tem sido sujeito a não poucas críticas. 

Por um lado, diz-se que é pouco convincente quanto à sub-rogação legal e quanto à sub-

rogação fundada na vontade do devedor120, uma vez que o próprio aforismo pressupõe à 

letra que seja o credor a sub-rogar-se. Por outro lado, nem sempre – aliás, na maioria dos 

casos – a sub-rogação é um “serviço de amigo”. 

 Quanto ao primeiro argumento, objecta-se não ser de estranhar a solução legal 

quanto aos casos de sub-rogação legal e de sub-rogação pelo devedor, uma vez que cabe 

sempre ao devedor a possibilidade de recusar a prestação parcial (art.763.º)121. Mas o 

segundo argumento procede – e bem –, a nosso ver, pelo que concluímos não fazer o 

princípio sentido nem para a sub-rogação pelo credor (que deve ter solução igual à da 

cessão de créditos, atenta a parificação das duas figuras), nem quanto à sub-rogação legal e 

pelo devedor pelos motivos aventados, não obstante o não despiciendo reparo de 

MENEZES LEITÃO.  

 

                                                           
116 Solução contrária à cessão de créditos (concurso dos dois credores) e à da sub-rogação do segurador no 
art.441.º, § único, CCom. Hoje o art.136.º, n.º136.º, n.º3 LCS prevê regra igual à do art.593.º, n.º2, CC, para a 
sub-rogação do segurador. 
117 VAZ SERRA, op.cit., BMJ 37 (1953), pp.17-18, MENEZES LEITÃO, op.cit., p.43. Doutra forma, acentua-se tb, 
que o credor originário poderia ser lesado, se concorresse, sem preferência, ao crédito: se A tivesse um 
crédito de 100 contra B; se B tivesse património de 100; se C pagasse 50 do crédito de A contra B, sub-
rogando-se nos mesmos 50; então, se A e C concorressem em condição par ao crédito de B, A receberia 25, o 
que perfaria, com os já 50 pagos, 75, ao passo que C receberia 25; se A tivesse crédito de 1000 contra B 
garantido por fiança de 500 e hipoteca de 500, o fiador C, pagando, sub-roga-se em 500, transmitindo-se-lhe a 
hipoteca; no final, A teria ficaria com 750, e B com 250.    
118 Solução diversa era a do art.784.º CCse que dispunha que, sub-rogados parciais, era atribuída preferência 
pela ordem sucessiva da sub-rogação. 
119 MENEZES LEITÃO, Cessão de créditos, p.319. 
120 ANTUNES VARELA, op.cit., p.349, e RIBEIRO DE FARIA, Obrigações II, p.567. 
121 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.43-44. 
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 III. Incontornável nesta matéria é a referência ao princípio supletivo122 da 
indivisibilidade, resumido no brocardo latino, atinente à hipoteca, hypotheca est tota in toto et 
tota in qualibet123, ínsito no art.696.º, e aplicável às demais garantias reais124: à anticrese (ex vi 
art.665.º), ao penhor (ex vi art.678.º), aos privilégios creditórios (ex vi art.753.º), e à retenção 
(ex vi art.758.º e 759.º, n.º1 e 3, quer para a retenção de móveis, quer para a de imóveis)125.  
  

5. Transmissão das garantias e outros acessórios do crédito 

 I. A sub-rogação, para além da transmissão do direito de crédito da esfera do credor 

originário para o credor sub-rogado, provoca também a transmissão dos acessórios e das 

garantias do crédito, que não sejam inseparáveis da pessoa do cedente (art.582.º, n.º1, ex 

art.594.º). Esta solução é consonante com o brocardo principale accessorium sequitur126, e do 

facto de dogmaticamente não estarem as partes a constituírem ex novo um direito atenta a 

extinção doutro (como, de resto, se passa na novação: cf.arts.857.º a 862.º; ou mesmo no 

direito de regresso: cf.arts.512.º a 527.º), mas antes a transmitir um direito já existente que 

apenas muda de titularidade. 

 Diferente da transmissão das garantias do crédito é o caso em que um garante 

cumpra. Com efeito, no segundo caso, o direito do credor transmitir-se-á para o garante 

                                                           
122 O art.696.º, dado não consubstanciar um princípio de ordem pública, nem um elemento essencial das 
garantias reais, mas tão-só natural, é de cariz dispositivo, pelo que nada obsta a que as partes prevejam uma 
cláusula de restituição parcial dos bens na dependência da satisfação parcial do crédito ou uma cláusula de 
limitação da garantia a parte do crédito mediante a predeterminação da soma garantida. Não obstante, parece 
de entender que, se as partes só derrogarem um dos aspectos da indivisibilidade, não é de presumir que tal 
exclusão se estenda às restantes (cf. RAMOS ALVES, op.cit.)  
123 Sobre a indivisibilidade, vd. OLIVEIRA ASCENSÃO/MENEZES CORDEIRO, “Expurgação de hipoteca”, CJ 
XI (1986), 5, pp.36 e ss., demonstrando ser consequência não dum pretenso princípio de referência dos 
direitos reais à totalidade da coisa, mas do princípio da inerência: direitos reais menores sobre partes de coisa 
é possível constituírem-se; e, para o penhor, RAMOS ALVES, op.cit., pp.65-68. 
124 OLIVEIRA ASCENSÃO/MENEZES CORDEIRO, op.cit., p.41. 
125 Dele se retira, scilicet no que à matéria da sub-rogação parcial concerne, que, transmitindo-se o crédito, 
ainda que parcialmente, o direito real continuará a onerar por inteiro a coisa que garante o cumprimento da 
obrigação. Desdobra-se em dois planos distintos (OLIVEIRA ASCENSÃO/MENEZES CORDEIRO, op.cit., pp.38-
39): o do crédito garantido, segundo o qual, mesmo que o crédito se extinga parcialmente, ou seja cedido em 
parte, a coisa continua onerada por inteiro; e o da divisão da coisa onerada, segundo o qual, ainda que a coisa 
se divida materialmente, todas as suas partes se encontram afectas à satisfação do titular da garantia real. 
Correlatas a estes dois planos, são hipotizáveis, no nosso ordenamento jurídico, três “capas” de que a 
indivisibilidade se pode revestir: a subsistência da garantia real, por inteiro, sobre cada uma das coisas 
oneradas, quando ela se haja, ab initio, constituído sobre um objecto múltiplo (Sobre os diferentes planos em 
que se desdobra a indivisibilidade, vd. OLIVEIRA ASCENSÃO/MENEZES CORDEIRO, op.cit., pp.41-42), a divisão 
superveniente da coisa onerada125 e a divisão superveniente do crédito garantido ou satisfação parcial do 
mesmo (cf.art.696.º, 2.ªprt). Nos vários casos, a regra visa impedir um eventual e natural prejuízo do credor 
em virtude da divisão da coisa. A divisão da coisa pode bulir com o seu valor, além de que nem sempre a 
soma das parcelas corresponde ao valor inicial (universalitas in singularitates non solvitur). A indivisibilidade visa, 
portanto, satisfazer a exigência prática de assegurar ao credor a máxima garantia possível (RAMOS ALVES, 
op.cit., p.67), para que não se veja prejudicado. 
126 MENEZES LEITÃO, Cessão de créditos, pp.324-325, refere acertadamente que a transmissão das garantias e 
dos acessórios do crédito na cessão de créditos é consequência da admissibilidade da circulação dos créditos, 
da qual resultará a cessão não poder provocar qualquer enfraquecimento do direito cedido, o que ocorreria de 
qualquer modo caso as garantias e acessórios do crédito se extinguissem no caso de alienação do crédito. 
Porém, na sub-rogação a ideia de circulação dos créditos não tem a pujança que lhe divisamos na cessão, uma 
vez que, se atentarmos, o que está subjacente é sobretudo um não enfraquecimento da posição do credor seja 
por via negocial, seja por via legal (aliás na sub-rogação legal há um reforço substancial da posição daquele 
que, tendo interesse, cumpre em vez do devedor, o qual ver-lhe-ás serem transmitidas as garantias e 
acessórios sem que convencione mesmo a sub-rogação), e, para além do mais, na verdade, na falta de 
declaração do credor ou do devedor, salvo o caso da sub-rogação legal, o cumprimento por terceiro terá 
eficácia extintiva do direito de crédito, não transmissiva. 
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que tenha cumprido por via da sub-rogação; já no segundo caso, trata-se de saber quais as 

garantias do credor que se transmitem para o sub-rogado: este pode ou não ser garante ou 

interessado no cumprimento127. 

 Remetendo o art.594.º para o regime da cessão de crédito, a qual também se 

apresenta como modo ou regime de transmissão de créditos a par da sub-rogação e da 

cessão da posição contratual, importará determinar o alcance desta remissão e as suas 

consequências, bem como as eventuais necessárias adaptações a fazer. 

 Comecemos, em primeiro lugar, pelas garantias pessoais e reais do crédito. Em 

virtude do art.582.º, n.º1, transmitem-se ao cessionário, naturalmente, garantias pessoais 

típicas e acessórias como a fiança (arts.627.º a 654.º) 128, seguro-caução quando de tipo 

fidejussório, mandato de crédito (art.629.º)129, aval130, e reais como a anticrese (arts.656.º a 

665.º), o penhor (arts.666.º a 685.º) e a hipoteca (arts.686.º a 732.º). As garantias não se 

transmitirão, no entanto, se o cedente as reservar (art.582.º, n.º1, 1.ªprt.), caso em que, em 

princípio, as garantias se extinguirão, pois já não garantem qualquer crédito131, embora não 

tenham inelutavelmente de se extinguir, porquanto há garantias, como o penhor (art.676.º, 

n.º1) a hipoteca (art.727.º) e a garantia autónoma bancária, que podem transmitir-se 

dissociadas do crédito que garantem132. Atente-se ainda em que o regime da transmissão 

das garantias pode influir no regime da transmissão do crédito, nomeadamente no caso do 

penhor, em que o cedente é obrigado a entregar ao cessionário a coisa empenhada que 

esteja na sua posse (art.582.º, n.º2), e no caso da hipoteca imobiliária, em que o negócio de 

cessão deve constar de escritura pública ou documento particular autenticado (art.578.º, 

n.º2)133. 

 Com maiores problemas nos defrontamos no âmbito da garantia bancária 

autónoma (e no crédito documentário134), que importa ver dadas as similitudes com o 

contrato de seguro. Com efeito, sendo a garantia bancária autónoma do crédito135, e sendo 

                                                           
127 No caso de ter acordado a sub-rogação ou com o credor ou com o devedor. 
128 Sobre a cessão da fiança com o crédito, vd. MENEZES LEITÃO, Cessão de créditos, pp.325-326. A fiança, com 
efeito, transmite-se com a cessão do crédito que garante, resultado que é mesmo consonante com a sua 
acessoriedade ao crédito (arts.628.º, n.º1, 631.º, n.º1, 632.º, n.º1, 637.º e 651.º) e com o facto de ser separável 
da pessoa do cedente. Coloca-se, contudo, no âmbito da cessão da fiança com a cessão do crédito garantido, 
o problema da admissibilidade de exclusão da transmissão da fiança pelas partes, aquando da transmissão do 
crédito, reservando o cedente a faculdade de exigir ao fiador o cumprimento ao cessionário, bem como a 
admissibilidade da cessão autónoma da fiança, transmitindo-se para o cessionário a faculdade de exigir ao 
fiador o cumprimento ao cedente. Não obstante o aparente óbice que a acessoriedade parece ser à 
transmissão autónoma da fiança ante o crédito garantido, parece-nos ser admissível, uma vez que a 
responsabilidade do fiador não é agravada, nem a posição das partes, nem a acessoriedade é entrave legal a 
que outras garantias acessórias, como o sejam o penhor ou a hipoteca, possam transmitir-se sem o crédito 
(arts.676.º, n.º1 e 2, e 727.º, n.º1)128. Transmitindo-se a fiança autonomamente ao crédito, o fiador pode 
continuar a opor ao novo titular da fiança, i.e. ao cessionário, as mesmas excepções que podia opor ao 
cedente 
129 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.327. 
130 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.327, desde que através da transmissão do título de crédito, em atenção à 
incorporação do direito no título. 
131 VAZ SERRA, BMJ número especial (1955), p.111 = BFD 30 (1954), p.300. 
132 PESTANA DE VASCONCELOS, Dos contratos de cessão financeira (factoring), p.301(751). 
133 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.325. 
134 Transpomos o problema da transmissão dos créditos documentário com a cessão do crédito para o campo 
da transmissão da garantia autónoma por brevitatis causa crermos que os argumentos valem para as duas, não 
obstante especificidades que haja. 
135 Conquanto não seja causal, dada a sua função socioeconómica de garantia: cf. GALVÃO TELLES, “Garantia 
bancária autónoma”, Dir 120 (1988), pp.287-288, e Manual dos Contratos em geral, p.512, MENEZES CORDEIRO, 
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os casos típicos de transmissão de garantias os de garantias acessórias – acessoriedade essa 

que se dá mesmo como justificativa da própria cessão, pois o que é acessório segue o que é 

principal –, parece ictu oculi que a transmissão da garantia autónoma não se dará em virtude 

da cessão do crédito, mas antes pressuporá uma convenção específica nesse sentido. 

Ademais o garante autónomo presta uma garantia ao credor tendo em atenção a pessoa 

deste. Contra estes argumentos, porém, dir-se-á ser a garantia autónoma uma garantia do 

crédito, como outras, donde seria formalista exigir-se um segundo acto translativo, assim 

como o facto de se admitir a sua transmissão isolada do crédito precisamente por ser uma 

garantia autónoma136. Parece-nos ser melhor a posição que admite a transmissão da garantia 

autónoma, uma vez que a sua autonomia em relação ao crédito não parece bastante para 

afirmar que não se transmita com ele, até porque a sua constituição foi feita com a função 

específica de garantir determinado crédito, conquanto não seja afectada pelas mesmas 

vicissitudes que este. 

 Dentro da garantia autónoma e da fiança ao primeiro pedido, contudo, coloca-se 

ainda o problema de saber se a sua transmissão – quer naturalmente com o crédito ou com 

negócio posterior de transmissão – acarreta também a transmissão da faculdade de 

exigência automática. Tendo em conta que a estipulação de automaticidade da garantia 

autónoma tem em particular atenção a pessoa do beneficiário – titular do direito de crédito 

a ceder –, e bem assim a pessoa do ordenante, nomeadamente para efeitos de saber ou não 

se ele apresenta solvência ou património bastante137 para responder aquando da sub-

rogação do garante no direito do beneficiário, esta deve considerar-se como inseparável da 

pessoa do cedente (art.582.º, n.º1)138.  

                                                                                                                                                                          
Manual de Direito Bancário3, pp.638 e 643-644, ENGRÁCIA ANTUNES, Direito dos Contratos Comerciais, p.537, 
PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das Garantias, p.125, ROMANO MARTÍNEZ/FUZETA DA PONTE, Garantias 
do cumprimento5, p.125, COSTA GOMES, op.cit., p.72, MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, pp.151-152, e 
Direito das Obrigações, vol.II, p.342 MÓNICA JARDIM, A garantia autónoma, p.276, e, na jurisprudência, Ac.STJ 9-I-
1997 (SOUSA INÊS), CJ/ASTJ 5 (1997), 1, pp.35-37, e Ac.TRE 4-VI-1998 (ANTÓNIO SILVA), CJ 23 (1998), 3, 
pp.265-267. No sentido de estarmos perante um negócio abstracto, SIMÕES PATRÍCIO, “Preliminares sobre a 
garantia „on first demand‟”, ROA 43 (1983), pp.688 e ss., OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria Geral III, p.166, e 
CLÁUDIA PEREIRA DE ALMEIDA, Negócios abstractos e causais, pp.33-36, e, dúbio quanto à inserção da garantia 
autónoma nos negócios causais ou abstractos, DUARTE PINHEIRO, “Garantia bancária autónoma”, ROA 52 
(1992), pp.438 e ss. Podemos, no entanto, perguntar-nos se a sua qualificação como negócio causal mas 
autónomo do crédito que garante relevará para efeitos de regime. Com efeito, também o crédito 
documentário é uma garantia autónoma do crédito e, ao mesmo tempo, um negócio abstracto, e não se 
divisam, na verdade, diferenças de relevo entre as duas figuras em virtude da causalidade duma e da 
abstracção da outra, mas antes por força, sobretudo, dos fins para que as respectivas garantias são estipuladas. 
A doutrina, porém, não é unânime na qualificação do crédito documentário como negócio abstracto. Cfr., no 
sentido de o crédito documentário ser um negócio causal, ANDRADE E CASTRO, O crédito documentário 
irrevogável, pp.225 e ss., MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário3, pp.549-551, e “Créditos 
documentários”, ROA 67 (2007), pp.95-96, distinguindo a independência ou autonomia do crédito 
documentário ante o negócio base ou subjacente da abstracção que neste caso não existiria (cfr.art.4.º RUU 
2007). 
136 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.327-328, na esteira de certa doutrina tudesca, v.g. WALTHER 

HADDING/FRANZ HÄUSER/REINHARD WELTER e CANARIS. 
137 Não se trata neste caso da garantia de solvência prevista no art.587.º, n.º2, para a cessão de créditos, a qual 
tem de ser expressamente convencionada entre as partes (solução diversa é a prevista para o contrato de 
sociedade, nos termos do art.984.º, al.c)), mas antes o facto de o Banco garante se precaver contra uma 
eventual insolvência do devedor, pautando a sua decisão em contratar, rectius em garantir, pelo património do 
devedor – é neste sentido que se fala em solvência –, que deverá responder ante o Banco garante no âmbito 
da sub-rogação deste. 
138 Assim, MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.328-329. 
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 No que toca às garantias reais, aponte-se, desde logo, o caso da transmissão do 

penhor139 em virtude da cessão ou sub-rogação, da hipoteca140, privilégios creditórios, 

cauções. Não se transmitem senão com acto autónomo de transmissão o direito de 

retenção, alienação fiduciária em garantia, garantias de existência, exigibilidade e solvência 

do crédito141. Caso seja transmitido um crédito sobre vários devedores solidários, mas se só 

for mencionado um dos devedores, esse facto não impede que o crédito se transmita em 

relação a todos142. 

 

 II. Quanto à transmissão doutros acessórios do crédito, estes transferem-se para o 

cessionário ou para o sub-rogado se forem separáveis da pessoa do cedente. São-no, prima 

facie, os juros, enquanto frutos da coisa. Assim, se o crédito vence juros, o direito a juros 

vincendo claramente se transmite para o adquirente do crédito143. Contudo, não será assim 

já no direito aos juros vencidos, porque já autonomizados do crédito principal (art.561.º), 

pelo que não se transmitirão, salvo convenção nesse sentido144. Transmite-se ainda: o 

direito ao commodum de representação145; o direito de indemnização do credor originário 

quer no caso de mora, quer no caso de o incumprimento ou impossibilidade culposa ser 

                                                           
139 A transmissão do penhor com o crédito apresenta o problema de o penhor pressupor o desapossamento 
da coisa no iter que medeia desde que se constitui até que se extinga (cf.arts.669.º e 677.º). Todavia, visto ter o 
penhor sido constituído para garantir uma dívida de terceiro, garantia essa que é separável da pessoa do 
credor, a lei permite que o penhor se transmita com a cessão de créditos ou com a sub-rogação mediante 
entrega do objecto empenhado ao adquirente do crédito, salvo no caso em que se encontre na posse de 
terceiro. (art.582.º, n.º2) (Para o Direito italiano, cfr. o art.1263, II, CCit, o qual exige o consentimento do 
constituinte do penhor para que a coisa possa ser entregue ao cessionário, ficando esta na custódia do cedente 
em caso de dissenso. Para o Direito alemão, cfr. o § 1261 BGB que, pelo contrário, vem estabelecer que o 
cessionário pode exigir do cedente a entrega do objecto empenhado, o que foi seguido no nosso Direito. Cfr. 
VAZ SERRA, BMJ número especial (1955), p.112 = BFD 30 (1954), p.301, e “Penhor”, BMJ 58 (1956), pp.17-
292, “Penhor”, BMJ 59 (1956), pp.13-269. CARLOS MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, p.162, nota, 
explica a solução do art.582.º, n.º2, como um acatamento sem restrição do quadro sucessório.). Esta regra 
estabelecida em sede de penhor é aplicável aos outros direitos reais de garantia que pressuponham a posse da 
coisa (MENEZES LEITÃO, op.cit., p.330). É duvidoso se, estando a coisa na posse do transmitente, a possa se 
transmite automaticamente com a transmissão do crédito ou com a entrega da coisa necessária à constituição 
da garantia. Parece mais consentânea com o regime do penhor a segunda solução, dada a função de 
publicidade que desempenha a posse da coisa em relação à garantia conferida pelo penhor (cf.art.669.º, n.º1), 
embora se coloque o problema de saber em que esfera se encontra o direito de penhor no lapso de tempo 
que intermediar entre a cessão do crédito e a tradição da coisa (MENEZES LEITÃO, op.cit., p.330, não chega a 
formular esta questão ao tratar dos moldes em que deve considerar-se entregue a coisa ao cessionário). Por 
último acrescente-se que o penhor pode ser cedido em relação ao crédito para garantir outro crédito do 
mesmo devedor (art.676.º, n.º1 e arts.727.º e 728.º ex art.676.º, n.º1, 2.ªprt.), tendo a entrega da coisa de 
ocorrer nos mesmos termos (art.676.º, n.º2). 
140 Quanto à hipoteca, esta é transmissível em resultado de cessão do crédito (art.582.º, n.º1), admitindo-se 
ainda que se transmita a hipoteca isolada em relação ao crédito (arts.727.º e 728.º), bem como a cessão isolada 
em relação a crédito do grau hipotecário (art.729.º). Qualquer destas transmissões está sujeita a registo (art.2.º, 
n.º1, al.h), CRegP), efectuado por averbamento à inscrição hipotecária (art.101.º, n.º1, al.c), CRegP). O facto 
de a constituição da hipoteca implicar um registo constitutivo da mesma, a par do contrato, afasta que a 
mesma se transmita por força da cessão de créditos antes de o adquirente a registar, pelo que parece de 
advogar a cessão apenas fazer nascer para o cedente a obrigação de consentir no registo e para o cessionário o 
direito de o realizar, só se transmitindo, portanto, a hipoteca no momento em que se perfaça o registo 

(MENEZES LEITÃO, op.cit., p.330). 
141 Vd. MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.331-334. 
142 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.335. 
143 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.336. 
144 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.336. 
145 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.336. 
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antes ou depois da transmissão146; as cláusulas penais stricto sensu, de fixação antecipada de 

indemnização, o sinal e as moratórias147; os poderes e direitos potestativos conexos com o 

crédito148; os deveres secundários inerentes à qualidade de credor149; e os deveres acessórios 

de conduta150. 

 

6. Meios de defesa oponíveis pelo devedor ao credor sub-rogado 

  Este tema será analisado no que respeita às excepções oponíveis pelo terceiro ao 

segurador sub-rogado. Contudo, façamos algumas notas. O art.594.º não remete para o 

art.585.º relativo aos meios de defesa do devedor cedido, pelo que, na ausência duma 

disposição legal similar para a sub-rogação, tem sido unanimemente aplicado 

analogicamente aquele preceito à sub-rogação. Também é entendimento maioritário que o 

art.585.º só se aplica à sub-rogação legal e à sub-rogação pelo credor, não podendo o 

devedor transmitido opor ao cessionário/sub-rogado os meios de defesa que lhe advinham 

da relação com o cedente. Excepções invocáveis pelo devedor serão as relativas à 

inexistência e nulidade do contrato; já a excepção de nulidade e outras questões atinentes 

ao conteúdo do contrato (ou cumprimento para a sub-rogação legal e para a voluntária pelo 

credor) que medeia entre o cedente e o cessionário não poderão ser invocadas, por força 

do princípio da relatividade dos contratos.  

 

§5. Natureza jurídica da sub-rogação 

 É hoje posição unânime de que estamos perante uma forma de transmissão de 

créditos ou de obrigações, no lado activo da relação jurídica: tese a que aderimos. Tal não 

obsta, contudo, a que não se faça um excurso, breve porém, das diversas teses que, em sede 

desta figura, se nos divisam, mas que devem ser afastadas à partida. 

                                                           
146 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.336-340, que adverte ser discutível se o cessionário pode sempre reclamar 
indemnização pelos danos que lhe foram tb. causados ou se a indemnização só tem por referência os danos 
causados ao cedente: opta por considerar que, no caso de a cessão (e não o momento em que o devedor teve 
conhecimento da cessão) ser posterior aos danos, o cessionário só pode reclamar os que tenham sido 
causados ao cedente; se os danos com o incumprimento forem posteriores à cessão, pode o cessionário 
reclamá-los. 
147 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.340-341, fazendo a distinção quanto às cláusulas penais moratórias que se 
transmitem entre o caso de a mora ter ocorrido antes da cessão e depois: no primeiro caso não se transmite, 
ao contrário do segundo. Afirma ainda poder ser a cláusula penal cedida autonomamente, quer se trate de 
cláusula penal vencida ou não vencida, nos mesmos termos, neste último caso, da cessão de créditos futuros. 
148 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.342-347. A questão é muito controversa, mas o critério parece ser o de que se 
transmitem os direitos potestativos conexos ao crédito, mas não os que estão ligados à relação contratual de 
onde o crédito surge, cuja transmissão só será abrangida pela cessão de crédito. Ex. de direitos potestivos 
conexos ao crédito: interpelação (art.805.º, n.º1), determinação da prestação nas obrigações genéricas e 
alternativas (arts.539.º e ss. e 543.º e ss.), a possibilidade de fixar ao devedor um prazo suplementar para 
conversão da mora em incumprimento definitivo (art.808.º), direito à reparação dos defeitos ou à substituição 
da coisa. Não se transmitem, e.g., a exceptio non adimpleti contractus, anulação do negócio por vícios da vontade, e 
a resolução por incumprimento ainda que o seu exercício pelo cedente pode constitui-lo na obrigação de 
indemnizar o cessionário. 
149 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.347, dizendo que o novo titular do crédito está onerado com estes deveres não 
porque, summo rigore, se tenham trasnmitido, mas porque vinculam sempre quem quer que seja o credor. Ex.: 
direito à quitação (art.787.º) ou restituição do título (art.788.º).  
150 MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.348-350, frisando que estes oneram sempre os participantes da relação 
obrigacional, designadamente, neste caso, o credor, pelo que não há tb., summo rigore, transmissão. 
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 Segundo a tese clássica do modo de transmissão de créditos151, aponta-se 

frequentemente ser a sub-rogação um meio de transmissão de créditos, porque, neste caso, 

a prestação de terceiro152 satisfaz o interesse do credor, realizando o fim da prestação e 

preenchendo a sua função. Mas não há, summo rigore, cumprimento da obrigação, 

precisamente porque o resultado prático alcançado, embora realize o interesse do credor, 

não resulta da actuação do dever de prestar que recai sobre o devedor, não funcionando o 

mecanismo próprio do vínculo obrigacional. Destarte, a satisfação do direito do credor 

aqui, em vez de extinguir o crédito operaria a sua transmissão para o solvens153. 

 A tese da ficta cessio, defendida por POTHIER, via na sub-rogação uma ficção, através 

da qual se considerava que um crédito pago por terceiro se mantinha subsistente por forma 

a ser transferido para esse mesmo terceiro. 

 Pela tese da opération à double face de DEMOLOMBE, sustentou-se que com o 

pagamento por terceiro ocorreria uma efectiva extinção do crédito, ainda que se 

mantivessem os acessórios do mesmo, os quais acresceriam a um crédito novo do solvens 

sobre o devedor com as mesmas características que o crédito extinto. 

 A tese da transmissão legal das garantias do antigo crédito de MERLIN diz que a a 

sub-rogação só serve para transmitir as garantias do crédito primitivo. 

 A tese do direito de indemnização, defendida por VAZ SERRA, concebe a sub-rogação 

como um direito à indemnização atribuído ao terceiro para lhe reparar o dano que o 

cumprimento lhe causou. 

 A tese da novação objectiva do crédito de BUCCISANO vê aqui uma forma de 

extinção das obrigações, e não de transmissão, o que é contrariado pelos dados legais. 

 A tese da extinção relativa de HARTMANN defendia que só o cumprimento pelo 

devedor extingue a obrigação, pois quando é um terceiro ela só se extingue para o credor, 

satisfazendo o seu interesse na prestação.  

 

 

Capítulo II - Da sub-rogação no contrato de seguro 

 

§1. Antecedentes históricos 

 O instituto da sub-rogação do segurador – embora seja mais serôdio que o da sub-

rogação – data já do séc.XIX, havendo quem a repute ao início do séc.XVIII154. Espelho 

                                                           
151 Perfilham a tese tradicional, colorandi causa, na doutrina nacional, ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.356-
358, GALVÃO TELLES, Obrigações7, pp.288-290, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, p.49, MENEZES CORDEIRO, 
Direito das Obrigações, 2.ºvol., pp.106-108, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp.885-887(617), e 
ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações11, pp.821 e ss. 
152 E poderia aditar-se ainda o caso de execução específica. Cfr. CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção 
pecuniária compulsória, p.86(165). 
153 Nestes termos, CALVÃO DA SILVA, Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, pp.86-87(165). Não obstante a 
correcção geral desta tese, no que concerne à sub-rogação indirecta pelo devedor, não passa no teste de 
resistência quanto ao facto de estarmos perante um cumprimento de terceiro que só satisfaz o interesse do 
credor, mas não realiza vero cumprimento do programa negocial: na verdade, no art.591.º prevê-se um caso 
de cumprimento pelo devedor que não extingue a obrigação, antes a transmite a terceiro, e, portanto, nem 
sempre o cumprimento pelo devedor extingue a obrigação Cfr. tb., em moldes diversos, mas correlatos, a 
crítica de VIEIRA GOMES, op.cit., pp.113-115, à posição de MENEZES CORDEIRO, Direito das Obrigações, 2.º vol., 
p.107, 
154 HARDY IVAMY, General Principles of Insurance Law6, Butterworths, 1993, pp.493-494, reproduzindo as 
palavras de MCCARDIE, John Edwards & Co. vs. Motor Union Insurance Co. Ltd., 1922, 2 KB, 249, “The doctrine 
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disso foi a sua consagração nos Códigos da época, em consonância, de resto, com o 

movimento (jusracionalista) codificador que se fazia sentir155: nos arts.438 e 440, §2.º, Codice 

di Commercio 1882, no art.22 da Loi sur le contrat d’assurance belga de 1874, nos art.780 do 

Código de Comercio espanhol de 1885, no art.1788.º do Código Comercial de 1833 de Ferreira 

Borges156, no art.441.º do Código Comercial de 1888 de Veiga Beirão. No entanto, a sub-

rogação do segurador surgiu por força de práticas negociais, rectius usos do comércio, 

havendo quem a reputasse à natura rerum157, aliados a um reconhecimento jurisprudencial, 

que permitiram a sua posterior codificação. 

 

§2. Direito comparado 

 I. No Direito francês, rege o art.L121-12 do Code des Assurances, inserto no título II, 

relativo aos seguros de danos não marítimos, do capítulo I, o qual nos diz que o segurador 

que haja pago a indemnização do seguro é sub-rogado, até à concorrência dessa 

indemnização, nos direitos e acções do segurado contra os terceiros que, por facto seu, 

hajam causado o dano que deu lugar à responsabilidade do segurador (art.L121-12, §1.º, 

CA). O segurador pode eximir-se, no todo ou em parte, da sua responsabilidade perante o 

segurado, quando a sub-rogação não possa mais, por facto do segurado, operar em favor 

do segurador (art.L121-12, §2.º, CA). Em derrogação às disposições precedentes, o 

segurador não tem qualquer regresso contra os filhos, descendentes, ascendentes, parentes 

em linha recta, encarregados, empregados, obreiros ou domésticos, e, em geral, toda e 

qualquer pessoa que viva habitualmente no lar do segurado, salvo em caso de dolo por 

qualquer uma destas pessoas (art.L121-12, §3.º, CA). 

 

 II. No Direito italiano, a matéria vinha regulada nos arts.438 e 440, §2.º, do velho 

Codice di Commercio de 1882, que predispunha que o segurador que tiver ressarcido o dano 

ou a perda das coisas seguradas é sub-rogado ante os terceiros nos direitos que, por causa 

do dano, competem ao segurado. Este é responsável pelo prejuízo que cause a tais direitos 

(art.438 CComit 1882). Consonante com o art.1254 CCit 1865, predispunha ainda a regra 

da proporcionalidade dos créditos, no caso de sub-rogação parcial.  

 A matéria relativa à sub-rogação do segurador encontra-se, hoje, no Codice Civile 

italiano de 1942 no art.1916, inserto na secção II, atinente ao seguro contra danos 

(assicurazione contro i danni), do capítulo XX, relativo ao contrato de seguro (contratto di 

assicurazione), do Livro IV concernente ao Direito das Obrigações. Dispôs o legislador 

italiano que o segurador que pague a indemnização se sub-roga, até à concorrência do 

                                                                                                                                                                          
has been widely applied in our English body of law, e.g. to sureties and to matters of ultra vires as well as to 
insurance. In connection with insurance it was recognised ere the beginning of the eighteenth century”. 
155 Sobre o movimento codificador no séc.XIX, vd., entre nós, BARBAS HOMEM, O Movimento de Codificação do 
Direito em Portugal no século XIX – Aspectos gerais, AAFDL, Lisboa, 2007, pp.9 e ss. 
156 Dizia o art.1788.º CCom 1833 que, pagando o segurador um dano acontecido à coisa segurada, fica pleno 
jure sub-rogado nas acções, que o segurado teria contra terceiros, provenientes desse dano. 
157 Nos Lavori preparatori del codice di commercio, II, 1, Roma, 1883, p.237, reproduzidos por GENOVESE, “Il 
fondamento razionale della surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni 35 (1968), 1, p.37(21), é-nos dada conta das 
considerações tecidas por PASQUALI e MANCINI, participantes da Commissione della Camera dei deputati que 
aprovou o Codice di Commercio de 1882, aquando da consagração da sub-rogação no seguro marítimo: “il 
vigente codice di commercio del 1865 nelle assicurazioni marittime non accorda espressamente 
all‟assicuratore, il quale risarcisce il danno o la perdita delle cose assicurate, la surrogazione nei diritti 
dell‟assicurato verso i terzi. Ma, quantunque ciò derivi dalla natura stessa delle cose, ciò fu espresamente 
dichiarato nell‟art.431” (o referido art.431 veio depois a ser o art.438 CComit 1882). 
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montante desta, nos direitos do segurado contra os terceiros responsáveis (art.1916, §1.º, 

CCit). Salvo no caso de dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano for causado pelos 

filhos, ascendentes, outros parentes ou afins do segurado que com ele convivam de forma 

estável ou por empregados domésticos (art.1916, §2.º, CCit). O segurado é responsável 

perante o segurador do prejuízo perpetrado ao direito de sub-rogação (art.1916, §3.º, CCit). 

As disposições deste preceito aplicam-se, de igual modo, aos seguros de acidentes de 

trabalho e de acidentes pessoais (art.1916, §4.º, CCit). O segundo parágrafo foi considerado 

inconstitucional por decisão da Corte Costituzionale de 21 de Maio de 1975, n.117158, na parte 

em que não enumera, no elenco de pessoas perante as quais não é admitida sub-rogação, o 

cônjuge do segurado. O mesmo tribunal, por sentença de 14 de Abril de 1988, n.444159, 

declarou, por outro lado, inadmissível a questão de constitucionalidade do §2.º, por 

referência aos arts.35 e 38 da Costituzione italiana 1947, na parte em que não prevê a 

exclusão da acção de sub-rogação do INAIL perante os trabalhadores dependentes a que 

tenha sido estendido o seguro antifortunistico e que tenham causado culposamente um 

infortúnio a outro trabalhador. No que toca ao §4.º, O mesmo tribunal – invertendo uma 

tendência jurisprudencial anterior –, em sentença de 18 de Julho de 1991, n.356160, declarou 

a inconstitucionalidade do art.1916 CCit na parte em que consente ao segurador de fazer 

valer-se, no exercício do direito de sub-rogação no confronto com o terceiro responsável, 

também das somas por este devidas ao segurado a título de ressarcimento de dano 

biológico. 

 

 III. No Direito alemão, regulava a matéria da sub-rogação o §67 (1) da 

Versicherungsvertragsgesetz de 30 de Maio de 1908, cuja epígrafe menciona a cessão das 

pretensões indemnizatórias (“Übergang von Ersatzansprüchen”), segundo o qual, tendo o 

segurado uma pretensão à indemnização do dano contra um terceiro, então transfere-se a 

pretensão para o terceiro, desde que este compense o segurado do dano. A cessão não 

pode ser exercida em prejuízo do segurado. Renunciando o segurado à ou a garantias do 

seu direito, então fica o segurador exonerado da sua prestação de indemnizar sua pretensão 

contra o terceiro. Caso a pretensão indemnizatória do segurado se dirija contra familiares 

que vivam consigo em comunhão doméstica, é exclusa a cessão; transmite-se a pretensão, 

contudo, se um dos familiares intencionalmente tiver causado o dano (§67 (2), VVG). 

Hoje, a sedes materiae fica no §86 da recente Versicherungsvertragsgesetz de 23 de Novembro de 

2007, de igual epígrafe e de símil conteúdo. 

 

 IV. No Direito suíço, é prevista também a sub-rogação do segurador no art.72 da 

Loi sur le contrat d’assurance de 2 de Abril de 1908, cuja epígrafe, nas três traduções oficiais – 

descontando o romanche –, é “recours de l‟assureur”, “regresso dell‟assicuratore” e 

“Regressrecht des Versicherers”. Destarte, o crédito respeitante ao beneficiário contra 

terceiro por actos ilícitos passa para o segurador até à concorrência da indemnização por si 

paga (art.72, §1.º, LCAsu), sendo o segurado responsável por actos que prejudiquem o 

direito de sub-rogação do segurador (art.72, §2.º, LCAsu). Não há sub-rogação do 

                                                           
158 Gazzeta Ufficiale, 28 maggio 1975, n.140. 
159 Gazzeta Ufficiale, 27 aprile 1988, n.17, prima serie speciale. 
160 Gazzeta Ufficiale, 24 iuglio 1991, n.29, prima serie speciale.  
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segurador no caso em que o dano seja devido a culpa leve duma pessoa que conviva com o 

segurado ou de cujos actos este é responsável (art.72, §3.º LCAsu). 

 

 V. No Direito belga, a Loi sur le contrat d’assurance de 1874, a primeira regulação 

moderna do contrato de seguro, atribuiu a sub-rogação ao segurador (art.22). Predispunha, 

ainda, em conformidade com o art.1252 Code Napoléon, vigente na Bélgica, que o crédito 

originário do segurado preferia ante o crédito do segurador.    

 Hoje, vale o art.41 da Loi sur le contrat d’assurance terrestre de 25 de Junho de 1992 para 

a sub-rogação do segurador (“Subrogation de l‟assureur”). Nos termos deste preceito, o 

segurador que haja pago a indemnização é sub-rogado, até à concorrência do montante 

daquela, nos direitos e obrigações do segurado ou do beneficiário contra os terceiros 

responsáveis pelo dano (art.41, §1.º, LCATbe), sendo que, se, por feito do segurado ou do 

beneficiário, a sub-rogação não puder produzir os seus efeitos em favor do segurador, este 

pode reclamar àqueles a restituição da indemnização paga na medida do prejuízo sofrido 

(art.41, §2.º LCATbe). A sub-rogação não pode prejudicar o segurado ou o beneficiário que 

só tenha sido parcialmente indemnizado pelo segurador: neste caso, aqueles podem exercer 

os seus direitos pelo que lhes continue a ser devido, com preferência sobre o segurador 

(art.41, §3.º LCATbe). Salvo em caso de dolo, o segurador não tem qualquer regresso 

contra os descendentes, ascendentes, cônjuge e parentes em linha recta do segurado, nem 

contra as pessoas que vivam no seu lar, hóspedes e membros do seu pessoal doméstico 

(art.41, §4.º, LCATbe). No caso de dolo ocasionado por menores, o Rei belga pode limitar 

o direito de regresso do segurador que cubra a responsabilidade civil extracontratual 

relativa à vida privada (art.98 Loi 2006/7/20). Todavia, o segurador pode exercer o 

regresso contra estas pessoas na medida em que a sua responsabilidade seja efectivamente 

garantida por um contrato de seguro (art.41, §5.º, LCATbe). 

 

 VI. No Direito inglês, o Marine Insurance Act de 1906 prevê, no seu §79.º, n.º1, que, 

quando o segurador pagar uma perda, quer total, quer de qualquer parte no caso de bens, 

da coisa segurada, é sub-rogado em todos os direitos e acções que o segurado em virtude 

dessa perda, desde o momento do facto que causou o dano. No caso de pagamento de 

parte da perda, o §79.º, n.º1, prevê uma sub-rogação parcial161.  

  

 VII. No Direito espanhol, rege o art.43.º da Ley del Contrato de Seguro de 8 de 

Outubro de 1980 (Ley 50/1980), a qual dispõe, no seu primeiro parágrafo, que o segurador, 

uma vez paga a indemnização poderá exercer os direitos e as acções que, por efeito do 

sinistro, sejam atribuídas ao segurado perante as pessoas responsáveis pelo mesmo, até ao 

limite da indemnização (art.43.º, §1.º LCSes)162. O segurador não poderá exercer em 

prejuízo do segurado os direitos em que se haja sub-rogado, e, bem assim, o segurado será 

responsável pelos prejuízos que, com os seus actos ou omissões, possa causar ao segurador 

no seu direito a sub-rogar-se (art.43.º, §1.º LCSes). O segurador não terá direito à sub-

                                                           
161 Para a interpretação deste preceito, à luz do Direito inglês, vd. HARDY IVAMY, General Principles on Insurance 
Law6, Butterworths, 1993, pp.493.509.  
162 O texto original é o seguinte: “El segurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos 
y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del 
mismo, hasta el limite de la indemnización”. 
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rogação contra nenhuma das pessoas cujos actos ou omissões dêem origem à 

responsabilidade do segurado, de acordo com a lei, nem contra o causador do sinistro que 

sejam, perante o segurado, parente em linha recta ou colateral até ao terceiro grau civil de 

consanguinidade, pai adoptante ou filho adoptivo que convivam com o segurado. Esta 

norma, contudo, não se aplicará, caso a responsabilidade provenha de facto doloso ou se a 

responsabilidade estiver amparada mediante contrato de seguro. Nesta última hipótese, a 

sub-rogação encontrar-se-á limitada pelas cláusulas do contrato em causa (art.43.º, §3.º, 

LCSes). No caso de concorrência de segurador e segurado frente ao terceiro responsável, a 

recuperação obtida do crédito repartir-se-á entre ambos na proporção do seu respectivo 

interesse (art.43.º, §4.º, LCSes).  

 

 VIII. No Direito holandês, a disciplina do contrato de seguro (verkering) foi 

agrupada no título XVII do Livro VII, relativo aos contratos em especial, do Burgerlijk 

Wetboek de 1992. Dentro deste acervo normativo do contrato de seguro, assoma, para o 

que nos interessa, o art.962. Assim, nos termos do n.º1, 1.ªprt., deste preceito, se o 

segurado tiver outras pretensões indemnizatórias, resultantes de dano sofrido, contra 

terceira pessoa, além das que advenham do contrato de seguro, estas transmitir-se-ão, 

mediante sub-rogação do segurador, desde que este, quer esteja contratual ou legalmente 

obrigado, tenha compensado o dano. Depois de o risco se ter materializado no sinistro, o 

segurado deve abster-se de quaisquer comportamentos que possam prejudicar os direitos 

do segurador contra terceiros (art.962, n.º1, 2.ªprt., BWB). Onde o segurador tenha 

adquirido uma pretensão em consequência de sub-rogação ou por força de transferência, 

não lhe é permitido exercê-la em prejuízo do direito indemnizatório do segurado (art.962, 

n.º2, BWB). O segurador não goza de direito de regresso contra o segurado nem contra 

pessoa conjuntamente segurada, cônjuge legalmente separado ou parceiro registado ou 

qualquer outro companheiro do segurado, parentes em linha recta, empregado ou 

empregador do segurado ou colega de trabalho (art.963, n.º3, 1.ªprt, BWB). Esta regra não 

é aplicável quando a pessoa seja responsável perante o segurado por causa duma 

circunstância prejudicial ao benefício concedido pelo contrato de seguro, se essa 

circunstância fosse atribuível ao segurado (art.962, n.º3, 2.ªprt., BWB). 

 

 IX. No Direito brasileiro, o art.786 do novo Código Civil, de 10 de Janeiro de 2002, 

regula esta matéria, começando por dizer, no proémio, que, paga a indemnização, o 

segurador se sub-roga, nos limites do valor respectivo, nos direitos e acções que 

competirem ao segurado contra o autor do dano. Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar 

se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, 

consanguíneos ou afins (art.786.º, §1.º, CCbr 2002). É ineficaz qualquer acto do segurado 

que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, o direito de o segurador se sub-rogar 

(art.786.º, §2.º, CCbr 2002). 

 

 X. Por último, façamos um breve excurso pelo Direito argentino, cuja Ley de Seguros 

17.418, de 30 de Agosto de 1967, prevê o direito de sub-rogação numa secção a si 

especialmente dedicada, composta tão-somente pelo art.80. Assim, os direitos que 

correspondam ao segurado contra um terceiro, em razão do sinistro, transferem-se ao 

segurador até ao montante da indemnização paga. O segurado é responsável por todos os 
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actos que prejudiquem este direito do segurador (art.80.º, §1.º, LSar). Como excepções a 

esta regra, o legislador argentino enumerou duas: a sub-rogação do segurador não pode ser 

feita em prejuízo do segurado; a sub-rogação é inaplicável aos seguros de pessoas (art.80, 

§§2.º e 3.º LSar). 

 

 XI. Embora se trate de soft law, é de mencionar o art.10:101 dos Principles of European 

Insurance Contract Law, segundo o qual o segurador está intitulado a exercer os direitos de 

sub-rogação contra qualquer terceiro responsável pelo dano, até ao montante em que tenha 

indemnizado o segurado (art.10:101 (1) PEICL). Na medida em que o segurado disponha 

do seu direito contra o lesante de forma a prejudicar o direito de sub-rogação do segurador, 

ele responderá pelos danos causados ao segurador, na medida destes (art.10:101 (2)). O 

segurador não tem direito a exercer a sub-rogação contra qualquer membro do lar do 

tomador ou segurado, contra pessoa em equivalente relação social com o tomador ou 

segurado, ou, ainda, contra um empregado do tomador ou segurado, excepto quando prove 

que o dano foi causado por tal pessoa dolosamente ou com negligência consciente 

(art.10:101 (3)). O segurador não exercerá os seus direitos de sub-rogação em detrimento 

do segurado (art.10:101 (4))163. 

 

§3. Sub-rogação no Direito vigente do contrato de seguro 

 Feito o excurso pelas várias figuras de sub-rogação em Direito Privado, ater-nos-

emos, agora, à sub-rogação (legal ou voluntária) no contrato de seguro. Com efeito, 

surgindo obrigações recíprocas no contrato de seguro164, quer do lado do segurador, quer 

do lado do tomador do seguro165, com os correspectivos direitos, pode acontecer que um 

terceiro cumpra no caso de qualquer uma dessas obrigações principais fungíveis se 

tornarem exigíveis. Fungíveis, dizemos, porque, para que possa dar-se o cumprimento por 

terceiro, imperioso é que a prestação seja fungível166 (art.767.º, n.º1 e 2). No âmbito do 

próprio contrato de seguro, dois direitos de crédito surgem que têm por objecto prestações 

fungíveis, maxime prestações pecuniárias167-168: são eles o direito à indemnização por parte 

do beneficiário quando ocorrido o sinistro169 (cf.arts.102.º a 104.º LCS), e o direito do 

segurador ao pagamento do prémio (arts.51.º a 61.º). 

                                                           
163 Sobre este regime, vd. JOHN BIRDS, Principles of European Insurance Contract Law, JÜRGEN 

BASEDOW/MALCOLM CLARK/HERMAN CONSEY/HELMUT HEISS/ LEANDER LOACKER, European Law 
Publishers, 2009, sub art.10:101, p.255. 
164 Que é um contrato necessariamente oneroso e sinalagmático. 
165 Não obnubilando os deveres acessórios que impendem sobre os outros intervenientes ou sujeitos do 
contrato de seguro, como o segurado e o beneficiário, quando difiram entre si e do tomador (cfr.arts.24.º a 
26.º LCS). 
166 Sobre o problema da sub-rogação nas prestações infungíveis e a sua articulação com o regime da datio in 
solutum, vd. VIEIRA GOMES, op.cit., pp.143-145. 
167 Com isto não confundimos prestações de coisa fungível ou infungível com prestações fungíveis e 
infungíveis, apenas mencionamos que neste caso as prestações são fungíveis e tem coisas fungíveis por 
objecto. 
168 Id est, o contrato de seguro é, aqui, facto constitutivo destes dois direitos. Já não o é doutros direitos que o 
segurador tenha contra terceiros e em que se dê a sub-rogação do segurador. 
169 Esta obrigação pode não ser fungível, mas antes consistir numa reconstituição natural da coisa que sofreu 
o dano. No entanto, o regime regra é, com efeito, o de a prestação indemnizatória do segurador ser 
pecuniária. Assim, ROMANO MARTÍNEZ, “Contrato de seguro – âmbito do dever de indemnizar”, I Congresso 
Nacional de Direito dos Seguros, p.165. 
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 A ratio da sub-rogação no contrato de seguro é igual a todos os outros casos de sub-

rogação no Direito civil: o único caso que apresenta particulares de relevo, dentre os três 

casos enunciados em que é possível haver sub-rogação no contrato de seguro, é o de sub-

rogação do segurador.  

 Os fundamentos da sub-rogação do segurador no direito de crédito do 

lesado/segurado contra terceiro, apontados comummente por doutrina e jurisprudência, 

decorrem do princípio indemnizatório, e são os de evitar que o lesante, que é terceiro em 

relação ao contrato, beneficie dele, observando-se aqui o princípio res inter alios acta nec nocere 

nec prodesse potest (art.406.º, n.º2), assim como o facto de, se não admitíssemos a sub-rogação 

do segurador, o segurado receberia duas indemnizações, locupletando-se 

injustificadamente. Por último, e tertio, aponte-se o facto de o segurador ter em conta a 

faculdade de sub-rogação nos direitos do segurado quando calcula o valor do prémio, pelo 

que a sub-rogação beneficia o segurado no sentido de que diminui o valor da sua prestação, 

a de pagamento do prémio. Existem, porém, vozes discordantes que dizem não justificar o 

princípio indemnizatório a sub-rogação legal do segurador, bem como não ser suficiente o 

facto de a sub-rogação ser tida em conta no montante do prémio. Veremos mais à frente 

qual a verdadeira ratio da sub-rogação. 

 

1. Sub-rogação de terceiro no direito ao pagamento do prémio 

 Prestação fungível, a par da do segurador de “indemnizar” ou de pagar a prestação 

convencionalmente predeterminada170, é também a obrigação pecuniária171 a que se 

encontra adstrito o devedor de pagamento do prémio (art.54.º, n.º1, LCS), pelo que pode 

também aí dar-se a sub-rogação. 

 O regime do (in)cumprimento da obrigação de pagamento do prémio pelo tomador 

do seguro tem apreciáveis reflexos no regime da sub-rogação, até porque para haver sub-

rogação necessário é que o crédito seja exigível: mas não é necessário que já tenha vencido 

(embora se dê frequentemente em casos de mora).  

 Significa isto que a sub-rogação depende da exigibilidade da prestação – uma vez 

que não existe em relação a créditos futuros – dando-se também com frequência em casos 

de mora: mas, nos seguros de danos, a mora/incumprimento definitivo apresenta 

especificidades por causa da figura da “resolução automática”172. Quanto aos seguros 

pessoais, não se dando a “resolução automática”, rectius caducidade, prevista para a mora 

                                                           
170 Pode ainda o segurador reconstituir in natura a situação que se verificava antes do dano (art.102.º, n.º3, 
LCS). 
171 Obrigação pecuniária que pode consistir, para além da entrega do dinheiro (em “numerário” fala a lei, no 
art.54.º, n.º1, LCS: já no DL105/2004, v.g. no art.5.º, al.a), se optou pela terminologia “numerário” para 
significar dinheiro, conquanto escritural, mediante saldo em conta), em pagamento por cheque bancário, 
transferência bancária ou vale postal, cartão de crédito ou de débito ou outro meio electrónico de pagamento. 
Sobre a questão de saber até que ponto estamos ainda perante obrigações pecuniárias nas transferências 
bancárias e se aplicamos o regime jurídico destas, cf. FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, pp.70-7, BEATRIZ 

SEGORBE, “A transferência bancária, a moeda escritural e a figura da delegação”, RB 52 (Jul./Dez.2001), 
pp.79-121, e GENTIL ANASTÁCIO, op.cit., pp.237-255. 
172 Não obstante, como a resolução no contrato de seguro, regra geral, não tem eficácia retroactiva (arts.106.º, 
n.º2 e 117.º, n.º4, LCS, e art.434.º, n.º2, CC), uma vez que é um contrato de execução continuada172, mesmo 
que cesse, se a data de vencimento do prémio ex contractu for posterior ao período de cobertura, pode dar-se a 
sub-rogação nos casos de mora, nos seguros de danos: porque neste caso a resolução não extinguiu o 
contrato ex tunc, mas ex nunc, mantendo-se a obrigação de pagar o prémio exigível, se o segurador já tiver 
prestado. 
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nos seguros de danos, cabendo ao segurador potestativamente resolver o contrato 

(arts.202.º e 203.º LCS), já será mais fácil hipotizar casos de sub-rogação depois de o 

tomador entrar em mora. 

 Interessante, contudo, é a previsão do art.55.º LCS, cujo n.º1 apresenta similitudes 

com o art.767, n.º1, CC, quanto à regra geral da fungibilidade das prestações: acrescente-se, 

contudo, que, apesar da formulação do preceito, o credor não está obrigado a aceitar a 

prestação do devedor ou de terceiro, ele antes tem o ónus de a aceitar, o qual, não 

verificado, redunda na desvantagem que é a mora do credor (art.813.º LCS). Acontece que, 

não obstante o contrato de seguro de danos se resolva automaticamente no caso de mora 

no pagamento do prémio, pode resultar do contrato que ao terceiro interessado, titular de 

direitos ressalvados no contrato, seja conferido o direito de proceder ao pagamento do 

prémio já vencido, desde que esse pagamento seja efectuado num período não superior a 

30 dias subsequentes à data de vencimento (art.55.º, n.º2, LCS), determinando o pagamento 

do prémio neste prazo a reposição em vigor do contrato (art.55.º, n.º3, LCS). Ora, este 

regime pode dizer-se de especial perante o da resolução automática perante a mora do 

tomador no contrato de seguro de danos (arts.57.º e 61.º LCS). 

 A sub-rogação, neste caso, dá-se nos termos da sub-rogação em geral, comungando 

dos seus pressupostos e da sua ratio. 

 

2. Sub-rogação de terceiro no direito à indemnização 

  Quanto à obrigação do segurador de cobertura do risco, naturalmente não poderá 

dar-se a sub-rogação, cumprindo pelo segurador inadimplente enquanto não se verificar o 

facto incerto de que depende a prestação pecuniária do segurador: é uma prestação 

infungível e ex lege atribuída tão-somente a quem esteja legalmente habilitado (cf. art.16.º 

LCS), salvo o regime constante do art.16.º, n.º2, LCS. Contudo, verificando-se o sinistro e, 

por conseguinte, vencendo-se a prestação do segurador, ainda assim poder-se-iam colocar 

óbices a que um terceiro não legalmente autorizado a celebrar contratos de seguro pudesse 

cumprir uma obrigação do segurador: ter-se-á de indagar se a prestação é ou não 

naturalmente ou convencionalmente infungível (art.767.º, n.º2, CC). Quando a 

infungibilidade da prestação de “indemnizar” o sinistro ocorrido nos seguros de danos ou 

de pagar a prestação convencionada nos seguros de pessoas tenha sido prevista no 

clausulado negocial, o credor da prestação, o beneficiário – seja tomador ou segurado – 

pode recusar o cumprimento por terceiro sem que incorra em mora (art.767.º, n.º2, e 

art.768.º, n.º1, a contrario sensu). O problema surge mormente quando não for prevista: 

haverá através da substituição do autor da prestação prejuízo para o credor? Não nos 

parece haver, pelo que não estamos aqui perante uma obrigação infungível, até porque a 

obrigação do segurador é, normaliter, pecuniária, e essas são assumidamente fungíveis173, 

embora possa consistir, ao invés, na reconstituição natural (art.102.º, n.º3, LCS)174. Mesmo 

                                                           
173 Não se confundem as prestações fungíveis e infungíveis com as coisas fungíveis e infungíveis (art.207.º). 
Prestações fungíveis são aquelas que podem ser realizadas por outrem que não o devedor, donde a 
possibilidade de substituição deste no cumprimento (art.767.º, n.º1): o critério é, por isso, o da possibilidade 
de substituição do devedor. Já as coisas fungíveis são aquelas cuja fungibilidade consiste em a coisa não se 
encontrar individualizada, mas tão-somente determinada ex genere, qualitate quantitateque. Cfr. MENEZES 

LEITÃO, Direito das Obrigações, vol.I6, p.133-134. 
174 Em face do art.102.º e do 138.º, n.º2, LCS, resulta expressamente a aplicabilidade do regime do CC à 
prestação a realizar pelo segurador. No sentido da aplicação do regime da obrigação de indemnização 
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que estivéssemos perante um caso de reconstituição in natura da situação que sofreu o 

dano175, não nos parece prejudicar o credor o facto de o cumprimento ser efectuado por 

terceiro que não o segurador, embora seja de admitir que, se porventura in casu concreto se 

verificar, de facto, prejuízo a prestação é naturalmente infungível, pelo que não poderá 

ocorrer pagamento por terceiro, nem, por conseguinte, sub-rogação nos direitos do 

beneficiário da prestação do segurador. 

 Esta situação, contudo, não será fácil de verificar-se normalmente, mas pode 

acontecer por exemplo no caso de resseguro. Aqui, embora não decorram, em princípio, 

quaisquer relações entre tomador e ressegurador, por força do princípio da relatividade dos 

contratos (art.406.º, n.º2, CC), a lei pode ainda assim prevê-las, bem como o próprio 

contrato (art.75.º, n.º1, LCS). No primeiro caso, de previsão legal de relação entre tomador 

e ressegurador encontra-se o caso de insolvência do segurador, situação em razão da qual o 

ressegurador pode ver constituírem-se privilégios sobre o montante devido por si ao 

segurador (art.88.º, n.º5, RGAS). No segundo caso, i.e., de previsão contratual de direitos 

atribuídos ao ressegurador contra o tomador e vice-versa, estar-se-á perante um caso de 

convenção de cláusulas pelas quais o ressegurador se vincule a realizar directamente a 

prestação ao segurado, em especial em caso de insolvência do segurador (insolvency clauses) 

ou que admitem que seja o ressegurador a dirigir a regularização de sinistros (cut through 

clauses)176.  

 A ratio da sub-rogação, nestes casos, é a mesma do que na sub-rogação em geral: 

não se apresentam aqui quaisquer divergências. 

 Não obstante, id quod plerumque accidit não é tanto um terceiro sub-rogar-se nos 

direitos do segurador contra o tomador, pagando o prémio177, mas o segurador sub-rogar-

se nos direitos do segurado contra um terceiro civilmente responsável pelo dano causado. 

É, aliás, desta questão que se ocupam sobejamente a doutrina e a jurisprudência nacionais e 

estrangeiras, e que, pela sua acuidade, passaremos a tratar.   

 

3. Sub-rogação legal do segurador contra terceiro 

 Como já acentuámos, das hipóteses de sub-rogação no contrato de seguro, é esta a 

que maiores dúvidas e dificuldades suscita, quer pelo seu “misterioso” e “incerto”178 

fundamento, quer pela dificuldade de destrinça doutras figuras, quer pela complexidade de 

casos em que actua. 

                                                                                                                                                                          
(arts.562.º a 572.º CC) à prestação do segurador, cfr. ROMANO MARTÍNEZ, “Contrato de seguro – âmbito do 
dever de indemnizar”, I Congresso Nacional de Direito dos Seguros, pp.155 e 164-167, e ALVES DE BRITO, sub 
art.102.º, Lei do Contrato de Seguro Anotada, p.322. Contra, vd. LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros.  
175 Impossível de se verificar ex natura rerum nos seguros de vida em caso de morte. 
176 Assim, VASQUES, op.cit., p.50(83), e EDUARDA RIBEIRO, Lei do Contrato de Seguro Anotada, sub art.75.º, p.260. 
177 Não queremos com isto dizer que seja raro que um terceiro pague o prémio, em vez do tomador: pode 
acontecer. Contudo, fazendo-o, nem sempre se sub-roga, ou porque não é interessado (pode ter cumprido 
com animus donandi) e então não opera a sub-rogação legal, ou pode optar por demandar o devedor no âmbito 
do negócio interno que subjaza ao pagamento, ou porque não acordou expressamente com o credor, nem 
com o devedor. Nestes casos o direito à prestação do credor extingue-se com o cumprimento por terceiro ou 
com a opção por accionar o devedor noutros termos que não os sub-rogatórios.  
178 Os epítetos de “misterioso” e “incerto” atribuídos ao fundamento da sub-rogação devem-se a ANTEO 
GENOVESE, “Il fondamento razionale della surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni 35 (1968), 1, p.15: “La 
surroga dell‟assicuratore è un istituto non facilmente comprensibile: il suo fondamento giuridico è misterioso, 
il suo collegamento con il rapporto assicurativo dal quale nasce non è chiaro, mentre i problemi particolari 
suscitano dispute o soluzioni, non sempre decisive o persuasive”. 
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 Nas diversas questões que abordaremos começaremos por analisar o regime da sub-

rogação legal do segurador à luz do art.441.º CCom, e só depois à luz do actual DL72/2008 

(LCS), por várias razões: importa conhecermos o elemento histórico dos dados legais, 

porquanto nos fornece preciosos elementos quanto às soluções adoptadas no presente e 

porque as soluções do presente foram feitas tendo como bitola as anteriores; e porque, no 

tocante ao novo regime do contrato de seguro (DL72/2008), não pode traçar-se um 

Horrorszenario como o de VON KIRCHMANN, para quem três palavras rectificadoras do 

legislador e bibliotecas inteiras transformam-se em papel para o lixo179, uma vez que as 

novas soluções não foram diametralmente opostas, embora se possa dizer terem sido das 

mais importantes ao regime, até pela importância de que esta matéria se reveste180. 

Ademais, não há ainda muitas decisões judiciais em que seja aplicado o novo regime, dado 

o pouco tempo que passou sobre a entrada em vigor do diploma181.  

  

3.1. Ratio da sub-rogação do segurador contra terceiro 

 I. Questão amplamente discutida acerca do tema da sub-rogação do segurador 

respeita aos seus fundamentos. 

  

3.1.1. Tese clássica  

 I. A tese clássica explicativa da ratio da sub-rogação do segurador pode exprimir-se 

da seguinte forma: 1) quando haja um terceiro responsável pelo dano, e este esteja coberto 

por contrato de seguro, seria iníquo que o segurado recebesse duas indemnizações pelo 

mesmo dano, enriquecendo-se injustificadamente e usando o seguro como forma de obter 

lucro; 2) mas, por outro lado, também não seria équo que o terceiro se visse isento da sua 

responsabilidade em virtude de o lesado estar a coberto dum contrato de seguro. A tese 

clássica ou tradicional, sobejamente expressiva, nestes termos, assenta em dois pilares: o 

princípio indemnizatório (art.128.º LCS) e o princípio da relatividade dos contratos 

(art.406.º, n.º2, CC). Poder-se-ia, ainda, dizer assentar sobre um terceiro, o princípio da 

proibição do enriquecimento injustificado, mas este anda “de mãos dadas” com o princípio 

indemnizatório, que, para alguns, representa uma manifestação daquele no âmbito 

específico do Direito dos Seguros182. 

 Ilustrativo desta tese, temos à cabeça, em finais do séc.XIX, em Itália, com uma 

influência que perpassou todo o espaço europeu, CESARE VIVANTE, Autor que ilustra 

exemplarmente o pensamento da época e em que se basearam numerosos juristas italianos 

e do resto do continente europeu. Para este, a sub-rogação do segurador é considerada “la 

naturale conseguenza del pagamento del indennità assicurativa” 183, exprimindo 

                                                           
179 VON KIRCHMANN, Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, p.23, o qual diz, expressivamente, que 
„Indem die Wissenschaft das zufällige zu ihrem Gegenstande macht, wird sie selbst zur Zufälligkeit; drei berichtigende Worte 
des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur“. 
180 ARNALDO COSTA RIBEIRO e MARIA EDUARDA RIBEIRO, “Novo regime jurídico do contrato de seguro, 
aspectos mais relevantes da perspectiva do seu confronto com o regime vigente”, Fórum – Revista semestral do 
Instituto de Seguros de Portugal, n.º25 (Jun./2008), p.34, e ARNALDO COSTA RIBEIRO, Lei do Contrato de Seguro 
Anotada, sub art.136.º, pp.388-389. 
181 O novo regime do contrato de seguro entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009 (art.7.º DL72/2008). 
182 Sobre a ligação do princípio indemnizatório ao princípio da proibição do enriquecimento sem causa, vd. 
LIMA REGO, Contrato de Seguro e Terceiros, pp.249 e ss. 
183 VIVANTE, Trattato di Diritto Commerciale, vol.IV – Le Obbligazioni (contratti e prescrizione)4,Milano, 1916, p.579. 
O Autor, sem modificar o seu pensamento, versou o tema ainda noutros escritos: ID., “Natura giuridica della 
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limpidamente o seu pensamento nos seguintes termos: l‟assicurato che fu risarcito del 

danno non há più azoine contro il colpevole, perche non ha alcun interesse da far valere 

contro di lui. Se potesse riscuotere ad un tempo la somma assicurata e chiedere 

risarcimento al colpevole pel medesimo danno, sarebbe indennizzato due volte e 

l‟assicurazione gli procurerebbe un indebito lucro. D‟altra parte il terzo colpevole del 

sinistro non deve profittare del contrato di assicurazione, cui è rimasto estraneo e pel quale 

non ha pagato alcun premio, e perciò deve rispondere del danno verso l‟assicuratore che 

piglia il posto dell‟assicurato184”. Para VIVANTE, o instituto operaria ministerio legis de forma 

a impedir que o segurado percebesse duas indemnizações – uma do terceiro lesante, outra 

do segurador –, e, portanto, em defesa do princípio indemnizatório185. Destarte, a sub-

rogação – que, por operar ex lege, era uma sub-rogação legal – estende-se a todos os direitos 

do segurado contra o terceiro, autor do dano, para recuperar toda a quantia que haja pago 

ao segurado186. 

 Entre nós, seguindo esta linha, temos, na primeira metade do séc.XX, três Autores. 

O primeiro, no início do séc.XX, ADRIANO ANTHERO repetia já o entendimento 

maioritário estrangeiro, baseando a sub-rogação do segurador no princípio indemnizatório 

e no da relatividade das obrigações: “A subrogação do segurador nos direitos do segurado é 

consequencia natural do pagamento da indemnisação; pois que, por um lado, elle segurado 

não póde receber outra indemnisação do terceiro causador do sinistro; e, por outro lado, 

tambem este, que nada tem com o contracto de seguro, se não póde aproveitar da 

indemnisação dada ao mesmo segurado, para se eximir ás obrigações que resultarem do seu 

proprio acto”187. Por sua vez, CUNHA GONÇALVES refere ser a sub-rogação pessoal do 

segurador nos direitos do segurador “uma consequência natural do pagamento da 

indemnização: porque, se o segurado pudesse ainda exercer acção contra o terceiro que foi 

causador do sinistro, seria indemnizado duas vezes. O segurador, pagando a indemnização, 

pagou também o que o segurado teria a reclamar dêsse terceiro”188. O terceiro, PINHEIRO 

TORRES, que, no mesmo sentido, diz compreender-se a ratio essendi do art.441.º CCom: “o 

segurado, recebendo do segurador, está indemnizado e não se compreenderia que êle 

pudesse ir ao terceiro causador do sinistro exigir uma outra indemnização. Se assim fôsse o 

sinistro era para êle um negócio, um motivo de lucros; por outro lado, não se 

compreenderia que, havendo um terceiro causador do prejuízo, ficasse êste sem obrigação 

de o reparar, pela circunstância apenas de haver um contrato de seguro, em que êle não foi 

havido nem achado”189.  

 Seguindo este pensamento, na manualística, é indelével, sobretudo na segunda 

metade do séc.XX, o cunho de ANTIGONO DONATI, que também neste tema expendeu 

considerações que alinham com a communis opinio e vice-versa. Para si, a sub-rogação tem 

como função permitir a actuação integral e rigorosa do princípio indemnizatório: quando 

                                                                                                                                                                          
surroga dell‟assicuratore”, Il diritto marittimo, 1930, pp.473 e ss., ID., Del contratto d’assicurazione6, Commentario 
Utet, Torino, 1936, sub art.438, n.323 e ss., pp.262 e ss. 
184 VIVANTE, Trattato di Diritto Commerciale, vol.IV – Le Obbligazioni (contratti e prescrizione)4,Milano, 1916, pp.579-
580. 
185 VIVANTE, op.cit., pp.579 e ss. 
186 VIVANTE, op.cit., pp.579 e ss. 
187 ADRIANO ANTHERO, Commentario ao Codigo Commercial Portuguez, vol.II, Typographia Artes e Lettras, Porto, 
1915, sub art.441.º, pp.183-184. 
188 CUNHA GONÇALVES, Comentário ao Código Comercial Português, vol.II, Lisboa, p.577. 
189 PINHEIRO TORRES, Ensaio sôbre o Contrato de Seguro, Tipografia Sequeira, Porto, 1939, p.128. 
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um terceiro é responsável pelo dano, o segurado que receba o ressarcimento do segurador 

não pode pedi-lo também ao terceiro, pois que assim lucraria; por outro lado, o terceiro 

não pode ser liberto da sua responsabilidade, uma vez que o contrato de seguro lhe é res 

inter alios acta. Assim sendo, para não beneficiar nem um, nem outro, atribuem-se os direitos 

do segurado ao segurador, nos limites do que haja pago190. Como é decorrência do 

princípio indemnizatório, DONATI frisa só funcionar este instituto precisamente nos casos 

em que estejamos perante seguros cuja função seja indemnizatória, i.e., nos seguros de 

danos191. 

 Importante defensor da tese tradicional é GASPERONI, o qual continua a apontar 

uma tríplice finalidade ao instituto: salvaguarda do princípio indemnitário, evitando o 

locupletamento do segurado; tutela do princípio da responsabilidade, evitando a 

exoneração do terceiro; salvaguarda do património do segurador, sem que com isso se dê 

um enriquecimento injusto deste, dado os prémios serem calculados tendo em conta os 

casos em que o dano pode ser ressarcido pelo terceiro mediante sub-rogação192. 

 Sequazes da tese clássica, apontemos, dentro da inumerável prole, colorandi causa, 

entre nós, além de ADRIANO ANTHERO
193, PINHEIRO TORRES

194 e CUNHA GONÇALVES
195, 

JOSÉ VASQUES
196, COSTA OLIVEIRA

197, ROMANO MARTÍNEZ
198, ALVES DE BRITO

199, (ainda) 

                                                           
190 DONATI, Il Contratto di Assicurazione nel Codice Civile (commento agli artt.1882-1932), Roma, 1943, pp.179-181. 
191 DONATI, op.cit., p.181. 
192 GASPERONI, “La c.d. surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni XL (1966), 1, pp.600-601, e ID., 
“Assicurazioni contro i danni”, NssDI I, p.1148. 
193 ADRIANO ANTHERO, op.cit., ult.loc.cit. 
194 PINHEIRO TORRES, op.cit., ult.loc.cit. 
195 CUNHA GONÇALVES, op.cit., ult.loc.cit. 
196 JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro, Coimbra Editora, 1999, p.152, refere simpliciter, concorde ao ensinamento 
tradicional (nas palavras do Autor, op.cit., p.152, “o princípio da sub-rogação aparece intimamente ligado ao 
princípio indemnizatório”), que a sub-rogação se desdobra em dois aspectos: “evitar que o segurado beneficie 
com uma perda (obtendo uma dupla indemnização), por outro lado, garantindo à seguradora o direito a 
ocupar o lugar do segurado e de, em seu nome, desencadear as acções necessárias”. Refere, depois, a dupla 
fundamentação do instituto: “[s]endo certo que o lesado tem direito a ser indemnizado pelo lesante e, quando 
exista seguro desse dano, pela seguradora, não seria admissível que houvesse lugar a uma duplicação da 
indemnização (com flagrante violação do princípio indemnizatório). Naturalmente que, tendo a prestação do 
segurador natureza contratual, não pode este recusá-la sob o argumento de que incumbe ao lesado a 
respectiva indemnização, nem do respectivo cumprimento resulta a exoneração do responsável”. 
 Paradoxalmente, vem depois o Autor, op.cit., p.154, na esteira de MOITINHO DE ALMEIDA (e, 
portanto, de GENOVESE) dizer que a prestação do segurador tem carácter subsidiário, uma vez que, se é 
verdade que a obrigação do lesante não se extingue pelo cumprimento do segurador, o contrário não é 
verdadeiro, pois o segurador exime-se da sua prestação se o lesante cumprir a sua. 
 Aponta, por último, op.cit., p.160, duas críticas ao mecanismo sub-rogatório: 1) aumenta a 
litigiosidade entre seguradores de responsabilidade civil e seguradores de coisas; 2) descaracteriza a 
distribuição de risco, na medida em que a seguradora que recebeu um prémio para garantir determinado risco 
vai afinal reembolsar-se do valor dispendido, embora este argumento possa ser contrariado, nota o Autor, 
pelo facto de a sub-rogação ser levada em conta aquando do cálculo dos prémios. 
197 COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.136.º, p.389, ao explanar o sentido do art.136.º 
LCS, refere que a sub-rogação do segurador é “o último dos corolários do princípio indemnizatório (…), 
interditando ao segurado a cumulação das indemnizações devidas por terceiro (seja delituais, seja contratuais) 
com a que haja sido paga pelo segurador, na medida do montante pago por este”. Acrescente ainda, op.cit., 
p.389(563), que a doutrina específica (embora não mencione qual) também releva como ratio da sub-rogação 
pelo segurador razões de disciplina do terceiro responsável (é o segundo argumento da teoria clássica) e de 
benefício do segurador, e “portanto indirectamente de maior qualidade (celeridade...) da regularização do 
sinistro pelo segurador”. 
198 ROMANO MARTÍNEZ, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.181.º, p.453, dizendo que o art.181.º permite 
que se obste a que o segurado obtenha uma dupla indemnização, pois, se isso ocorresse, haveria 
enriquecimento sem causa.   
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199 ALVES DE BRITO, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.181.º, II, p.453, que aponta a prevenção da dupla 
indemnização como ratio da sub-rogação nas prestações indemnizatórias. Mas não justifica a sub-rogação no 
caso de prestações predeterminadas, remetendo para o programa contratual das partes. 
200 VIVANTE, op.cit., ult.loc.cit. 
201 DONATI, op.cit., ult.loc.cit. 
202 GASPERONI, op.cit., ult.loc.cit. 
203 CAPOQUADRI, “Assicurazione”, DI IV, prt.I, p.1085, dizendo que “[l]‟assicurato non ha più azione nè 
interesse per esigere da chi è civilmente responsabile del danno, poichè altrimenti verrebbe ad essere 
indennizzato due volte. Ma l‟azione sua ed il suo interesse passano all‟assicuratore, il quale, pagandogli 
l‟indennità, lo disinteressò completamente, e prese di fronte ai terzi il suo posto”. 
204 GIUSEPPE ANDREOLI, “Note in tema di surrogazione dell‟assicuratore”, RTDPC (1955), pp.1107-1108 e 
1126, também versa sobre o fundamento da sub-rogação, a propósito da tema da automaticidade ou não 
deste instituto. Para o Autor a ratio do art.1916 CCit é a finalidade de eliminar o enriquecimento injustificado 
do segurado, verificando-se o cúmulo, neste último, do crédito sobre o segurador e do crédito sobre o 
lesante, lucro injustificado este que não é eliminável através da liberação do terceiro ante o segurado, 
porquanto, deste modo, também aquele se enriqueceria injustificadamente (ANDREOLI, op.cit., p.1107). Se é 
verdade que se deve remover da esfera do segurado este enriquecimento injustificado, isso não implica que a 
prestação do segurador ao segurado deva considerar-se pagamento do débito do terceiro: a fonte das duas 
obrigações não coincide; o segurador paga um débito próprio (ANDREOLI, op.cit., p.1107). A aproximação da 
ratio do art.1916 ao instituto do enriquecimento injustificado traz consequências de relevo ao nível da 
configuração do instituto, no sentido de que o funcionamento dos dois seja consímile ou, pelo menos, o mais 
próximo possível: assim, diz, “in modo che si differenzi il meno possibile dal meccanismo, con il quale 
l‟ordinamento reagisce contro un ingiustificato arrichimento, in generale, c‟è da pensare nona l compiersi della 
surrogazione in modo assolutamente automatico, ma, piuttosto, ad un automatismo relativo, cioè al compiersi 
della surrogazione come risultato della realizzazione di un diritto dell‟assicuratore: diritto-potere di surrogarsi 
all‟assicurato” (ANDREOLI, op.cit., pp.1108 e 1126). Assim, a partir da consideração de que a sub-rogação do 
segurador se funda no enriquecimento sem causa, funda a sua tese na ratio que imputa ao art.1916, concluindo 
pelo não automatismo absoluto daquele instituto. Note-se que incluímo-lo no elenco da teoria clássica, 
porque ANDREOLI toma o princípio da proibição do enriquecimento injustificado como substrato do 
princípio indemnizatório, repetindo os dois argumentos daquela teoria. 
205 CARLO SANTAGATA, “L‟automaticità della surrogazione assicurativa (appunti per una costruzione unitaria 
del subingresso nel credito)”, RTDPC (1961), pp.1111-1116, onde o Autor – embora empreenda uma vasta 
análise no sentido de a sub-rogação do segurador ser uma vera sub-rogação e, por isso, automática – refere 
que o princípio indemnizatório importa que a medida da indemnidade a cargo do segurador corresponda à 
efectiva diminuição patrimonial sofrida pelo segurado, excluindo, simultaneamente, a possibilidade de este 
adquirir um qualquer enriquecimento mediante uma pluralidade de indemnizações. O Autor funda este 
escopo da sub-rogação em prevenir a dupla indemnização já desde os antigos direitos consuetudinários 
germânico e gálico (SANTAGATA, op.cit., pp.1111-1116). Curioso é um ponto tratado en passant pelo Autor, e 
que será posteriormente desenvolto por GENOVESE nos finais da década de 1960: summo rigore, o princípio 
indemnitário excluiria a indemnização pelo segurador nos casos em que um terceiro fosse responsável, pois o 
dano sofrido no património do segurado é substituído por um crédito sobre o lesante; todavia, “l‟esigenza di 
liquidazione immediata dell‟indennità, imposta dai brevi termini stabiliti nel contratto di assicurazione, 
costringe l‟assicuratore ad adempiere, al momento della verificazione del sinistro, indennizzando l‟assicurato 
dell‟intero danno subìto dall‟assicurato coperto dall‟assicurazione: cio perché il risarcimento dovuto al terzo si 
presenta, al momento della scadenza dell‟obbligazione di indennizzo, come un credito la cui realizzazione è 
incerta e differita nel futuro per cui non vale, prima della sua realizzazione, a diminuire l‟entità del danno”, ou 
seja, o segurador solvente vai antecipar e garantir as quantias devidas pelo terceiro (SANTAGATA, op.cit., 
p.1112). Por fim, a juntar às considerações atinentes ao princípio indemnizatório, o Autor funda, ainda, a sub-
rogação do segurador no princípio de que os resíduos pertencem ao segurador (SANTAGATA, op.cit. pp.1223 e 
ss.) 
206 SALANDRA, Commentario del Codice Civile, dir. Scialoja e Branca, sub art.1916, pp.307-308, que adere à 
posição clássica ao reputar a sub-rogação legal ao princípio indemnitário e ao facto de o terceiro não poder 
ser liberado pela prestação do segurador; pondera, em seguida, por que razão a indemnização devida pelo 
terceiro deva ser atribuída ao segurador e conclui que o facto de assim ser não constitui lucro indevido, mas 
antes a contrapartida dos prémios pagos. 
207 BUTTARO, “Assicurazione contro i danni”, ED III, p.515. O Autor adere à opinião comum ao dizer que o 
art.1916 Ccit previne a dupla indemnização do segurado, ao mesmo tempo que impede o terceiro de se liberar 
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da sua responsabilidade por força dum contrato que lhe é alheio. Por último, depois destes dois recorrentes e 
tradicionais argumentos, frisa que a sub-rogação do segurador não se traduz numa vantagem para este último, 
porquanto são indirectamente beneficiários dela os segurados, já que tal faculdade é tida em conta na 
determinação do montante dos prémios, assim como as somas recuperadas pela via da sub-rogação destinar-
se-ão a aumentar as garantias colectivas em favor da massa de segurados. 
208 O Autor adere à posição dominante, referindo que o legislador quis manter incólume o princípio 
indemnizatório que, doutra forma, seria violado (ENRICO STEIDL, Il Contratto di Assicurazione2, Giuffrè, 1990, 
pp.225-226). Duas eram as soluções possíveis: ou exonerar o terceiro da sua obrigação ou transmitir o direito 
à indemnização ao segurador. O legislador optou pela segunda, impedindo a exoneração do terceiro já não 
(só) com o argumento da relatividade do contrato de seguro ante o terceiro responsável, mas também com o 
facto de também este se ver locupletado se fosse liberado da sua obrigação. Ao mesmo tempo a sub-rogação 
consente em favor dos segurados uma redução dos prémios na medida correspondente à vantagem que a sub-
rogação traga aos seguradores (ENRICO STEIDL, op.cit., p.226).  
209 ROSSETTI, Le Assicurazioni – L’assicurazione nei codici; Le assicurazioni obbligatorie; L’intermediazione assicurativa2, 
Antonio la Torre (org.), Giuffrè Ed., 2007, sub art.1916, §36, 10.2, pp.224-226, e ID., “La surrogazione 
dell‟assicuratore”, Le Assicurazioni Private II, Guido Alpa (org.), contributo de Giorgio Fallone, UTET, Torino, 
2007, pp.2316-2324, frisando que a sub-rogação do segurador visa irradicar consequências inaceitáveis pelo 
ordenamento jurídico: 1) depois do sinistro o lesado encontrar-se numa posição economicamente mais 
favorável do que aquela em que se encontrava antes do sinistro; 2) o lesado ter um interesse positivo na 
verificação do sinistro; 3) a função do contrato de seguro não seria mais a de damnum vitare, mas antes tornar-
se-ia a de lucrum captare. O seguro tornar-se-ia, assim, num contrato de jogo e aposta. Por outro lado, seria 
iníquo que o lesado fosse isento de responsabilidade por haver um contrato de seguro: se não houvesse sub-
rogação, haveria, portanto, um claro incentivo à comissão de actos ilícitos. Para evitar estas consequências, 
previu o legislador a sub-rogação do segurador, que se funda assim no princípio indemnizatório, 
salvaguardando-o; princípio sobre o qual se fundam os seguros contra danos. 
210 O Autor adere à posição maioritária, segundo a qual não é permitido o cúmulo de pretensões 
indemnizatórias por parte do segurado com base no princípio indemnizatório e com base no princípio de 
que, se um dano já foi ressarcido, não pode sê-lo segunda vez (MARCEL FONTAINE, Droit des Assurances3, 
2006, n.580). Assim, a vítima é rapidamente indemnizada sem se enriquecer indevidamente, evita um 
processo moroso de ressarcimento do dano e o terceiro sofre o efeito normal da sua responsabilidade, ao 
mesmo tempo que o segurador sai beneficiado, ao recuperar toda ou parte da indemnização paga. Ajouja, 
ainda, tais hipóteses de recuperação do crédito em sub-rogação são, também, tidas em conta no cálculo dos 
prémios (MARCEL FONTAINE, op.cit., n.581). O cúmulo é, no entanto, permitido, se as prestações dos 
seguradores tiverem diferentes títulos: se uma tiver carácter à forfait e a outra indemnizatório. No caso de 
prestações à forfait, não se dá a sub-rogação do segurador, mas esta regra não é imperativa senão no caso de 
seguro de vida (art.98.º LCATbe) (MARCEL FONTAINE, op.cit., n.582). 
211 SIEG, Bruck-Möller Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz II8, 1980, 2 a), p.707, à luz do antigo §67 VVG 
1908, começa por dizer que os fundamentos oficiais que levaram ao direito de regresso do segurador 
(Rückgriffsrecht) no §67 VVO repousaram em duas circunstâncias: nem deve o terceiro, em resultado da 
prestação do segurador, ser liberto da sua obrigação, nem deve o contrato de seguro levar a um 
enriquecimento do segurado (que escreve, em reprodução dos Motive zum VVG, Neudruck, Berlin, 1963, 
p.139: “Weder soll der Dritte infolge der Leistung des Vers von seiner Verbindlichkeit befreit werden, noch 
soll die V zu einer Bereicherung des Vmers führen”)211. Dá-nos, ainda, conta de ser esta a orientação 
maioritária, na Alemanha, quer na doutrina, quer na jurisprudência, a do duplo escopo da norma.   
212 BERNARD BEIGNIER explica este instituto com base no princípio indemnizatório (BERNARD BEIGNIER, 
Droit du Contrat d’Assurance, 1999, n.213, p.322, citando, em favor deste entendimento, MESTRE, La subrogation 
personnelle, LGDJ, 1979, n.os188 e ss., e PASANISI, “Considérations sur une question discutée : la subrogation 
en matières d‟assurances”, Études Besson, LGDJ, 1976, 275), uma vez que o segurado não deve enriquecer-se 
com o contrato de seguro, mas, ao mesmo tempo, seria ainda mais inconveniente que o terceiro fosse 
liberado: daí a consagração legal da sub-rogação do segurador (BERNARD BEIGNIER, op.cit., n.213, p.322). 
Como o instituto assenta no princípio indemnizatório, recusa o Autor a sub-rogação nos seguros de pessoas, 
cujas prestações são predeterminadas, obedecendo, antes, ao princípio forfaitaire (BERNARD BEIGNIER, op.cit., 
n.213, p.322). 
213 O Autor refere, laconicamente, o ensinamento clássico fundado no princípio indemnizatório: “[t]he 
doctrine of subrogation has been adopted solely for the purpose of preventing the assured from recovering 
more than a full indemnity” (HARDY IVAMY, General Principles of Insurance Law6, Butterworths, 1993, p.494). 
214 JOHN BIRDS, Principles of European Insurance Contract Law, JÜRGEN BASEDOW/MALCOLM CLARK/HERMAN 
CONSEY/HELMUT HEISS/ LEANDER LOACKER, European Law Publishers, 2009, sub art.10:101, p.255. 
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215 Um aparte filológico. Iniciou-se, recentemente, em Portugal, a tendência de se utilizar o adjectivo 
“estadunidense”, em vez de “norte-americano”, por pretensos pruridos de correcção, uma vez que o 
adjectivo “norte-americano” pode ser usado para qualquer outro país da América do Norte (México, E.U.A., 
Canadá). Não nos parece que assim seja: a expressão é importação da variante brasileira da língua portuguesa, 
e não é (nunca foi) de uso corrente e generalizado em Portugal, onde o adjectivo “norte-americano” é 
comummente compreendido, sem mais, como referindo-se aos E.U.A. 
216 AMBROSE KELLY, “Subrogation in the United States”, Studi per Antigono Donati, vol.I, 1970, p.246. 
Conquanto adira à communis opinio de que a sub-rogação do segurador se funda nos princípios indemnizatório 
e da relatividade dos contratos, o Autor mostra-se crítico quanto à real valia deste mecanismo. Começa por 
dizer que um dos mais interessantes desenvolvimentos no Direito dos Seguros nos Estados Unidos da 
América nos anos 1960 foi o incremento da ênfase dada pelas seguradoras de imóveis aos esforços na 
recuperação da perda pelo pagamento da indemnização, perante terceiros responsáveis. Não obstante a sub-
rogação (right of subrogation) seja reconhecida há longo tempo, o Autor nota que, durante muitos anos, os 
seguradores não exerciam esse direito de forma tão agressiva, sobretudo perante terceiro negligente, por duas 
razões: 1) frequentemente era duvidosa a responsabilidade do terceiro e um processo cuja sentença era, no 
mínimo, incerta era de pouco valor para os seguradores; 2) os júris eram relutantes em permitir a recuperação 
pelos seguradores, os quais tinham recebido os prémios do segurado precisamente para cobrir a ocorrida 
perda.  
 Esta circunstância sofreu uma inversão nos anos seguintes à 2.ª Guerra Mundial, tendo os 
seguradores passado a, sofregamente, “perseguir” o terceiro responsável para recuperar a quantia que 
houvessem pago, acarretando “a tremendous expansion in litigation based on the subrogation rights of an 
insurer”, em virtude de: 1) ter havido uma mudança na experiência actuarial que fez com que fosse essencial 
que os seguradores tentassem reduzir ao máximo o impacto das suas perdas; 2) ter-se registado um enorme 
crescimento dos seguros de responsabilidade civil, o que levou a que, num largo número de casos, o terceiro 
tivesse a sua responsabilidade segurada, o que implicava a sua imediata solvência; 3) os tribunais terem 
alargado as tradicionais regras com respeito à sub-rogação, tendo-se tornado possível em situações que teriam 
sido desconsideradas no passado (O Autor, op.cit., p.247, dá-nos conta da participação de LOWRY, 
“Recoveries in Fire Losses – an increasingly attractive field for lawyers with suggestions for handling 
subrogation claims”, Section of Insurance Law of the American Bar Association 198 (1949), num colóquio, 
chamando a atenção dos advogados norte-americanos para o potencial desta área. O mesmo estimou que 6% 
dos pagamentos dos seguradores em seguros de imóveis podiam ser recuperados através da sub-rogação: em 
1949, a quantia, segundo LOWRY, chegaria aos $42.000.000 de recuperação, mas, em 1970, AMBROSE KELLY 
estimava-a em $100.000.000 de recuperação de perdas das seguradoras, dado o aumento substancial de valor 
que houve entretanto nas perdas de imóveis. O Autor cita também KIMBALL/DAVIS, “The Extension of 
Insurance Subrogation”, Michigan Law Review 60, pp.842-843, na análise à importância crescente da sub-
rogação naquela época: “Rising loss rations and vigorous price competition in some fields of insurance have 
led companies to seek ways to effect marginal saving that may make the difference between a loss and a 
modest profit. An extension of the applicability of subrogation, together with a tightening up of subrogation 
practices, offers itself as such a measure”). 
 Esta ávida procura dos seguradores em diminuir as suas perdas actuariais com recurso à sub-rogação 
levou a que se propagassem as chamadas cláusulas hold-harmless, segundo as quais, no caso do contrato de 
arrendamento, senhorio e arrendatário renunciavam a danos de cada um devidos a negligência; outro tanto 
aconteceu no caso do contrato de empreitada entre empreiteiros e subempreiteiros. 
 A litigância neste campo chegou ao ponto em que os segurados sentiam que os seguradores 
deveriam exercer o seu direito a sub-rogar-se, ao mesmo tempo que muitos seguradores, cônscios dos 
reflexos da sub-rogação nos prémios, os exortavam a isso. AMBROSE KELLY op.cit., p.248, acrescenta, na 
esteira de DONALD BERRY numa conferência perante a American Management Association em 1963, que o dilema 
clássico da sub-rogação nos seguros é o de que, se o segurador não tivesse direito à sub-rogação, o resultado 
beneficiaria ou o terceiro, ou o segurado; contudo, a verdade é que a sub-rogação traz em si desvantagens não 
ignorandas no campo prático: 1) o custo da “perda” actuarial do segurador, i.e., o que ele tem de pagar em 
função do sinistro, é meramente distribuído pelo universo de segurados, quando, em bom rigor, deveria ser 
pelo segurado a quem se deveu tal “perda”; 2) a multiplicação de litígios nesta área trouxe consigo um 
aumento exponencial de custos que comportam as acções judiciais, sobretudo nos Estados Unidos; 3) quando 
o terceiro responsável está segurado, verifica-se que, em vez de se diminuírem os litígios, pelo contrário eles 
aumentam.  
 Para AMBROSE KELLY, op.cit., p.249, portanto, não obstante os móbiles teóricos que fundam a sub-
rogação, advogados pela doutrina tradicional, esta tem sido utilizada no interesse dos seguradores, tendo 
conhecido um relevante aumento de forma a minimizarem as suas perdas actuariais: e, portanto, aos 
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3.1.2. Tese processual 

 I. FERNANDO MINERBI e SATTA detém-se sobre o que seja a natureza jurídica da 

sub-rogação do segurador, fazendo um necessário excurso pela ratio do instituto: concluem 

no sentido da aproximação do instituto à acção sub-rogatória ex arts.606.º e ss. CC. 

 A tese não procede, na medida em que os dois institutos apresentam relevantes 

diferenças como supra frisámos: têm em comum o nome “sub-rogação”, mas sub-rogação 

quer dizer apenas substituição e substituição lato sensu ocorre em muitas figuras do Direito 

Privado (e Público). 

 

3.1.3. Tese do dano do segurador 

 I. Exemplo desta tese é MANFREDI, que começa por afirmar não ser o sinistro mais 

danoso para o segurado do que para o segurador, obrigando-o ao pagamento da prometida 

indemnização: e, para o Autor, não é argumento em contrário o facto de o segurador ter 
                                                                                                                                                                          
tradicionais fundamentos o Autor junta a diminuição dos custos do mercado segurador. O problema, 
contudo, é que a sub-rogação não traz só vantagens, mas também desvantagens: a “perda” que os 
seguradores tentam recuperar é, por vezes, “anulada” pelos custos inerentes a esse recobro: o que nos deixa 
num impasse. Isto, todavia, não significou a morte do instituto, a que continuam os seguradores a recorrer.  
217 O Autor alinha também com a corrente maioritária dizendo a sub-rogação (principle of subrogation) é fundada 
no princípio de que o seguro é um contrato de indemnização e, portanto, baseia-se no princípio 
indemnizatório, não logrando aplicação nos contratos não regidos por este princípio (EDWIN PATTERSON, 
Essentials of Insurance Law – Na outline of legal doctrines in their relations to insurance practices2, McGraw-Hill Insurance 
Series, 1957, §33, p.148). 
 EDWIN PATTERSON, op.cit., pp.151-152, não deixa, porém, de criticar severamente este instituto: “[i]t 
plays no part in rate schedules (or only a minor one), and no reduction is made in insuring interests, such as 
that of the secured creditor, where the sub-rogation right will obviously be worth something. Hence, in such 
a case, no reason appears for extending it. Even as to tortfeasors, it is arguable that since the insurer is paid to 
take the risk of negligent losses, it should not lift the loss to another”. Contudo, salva o instituto com base na 
consideração de que “[h]owever, on the assumption that the awarding of damages for tortuous injury serves 
to discourage carelessness, the allowance of subrogation to tort claims may be justified”.  
218 Em Espanha, também a doutrina foi unânime em considerar a sub-rogação do segurador como inelutável 
consequência do princípio indemnizatório. Exemplo disso é GARRIDO Y COMAS, que afirma, 
peremptoriamente, que “la acción subrogatoria que otorgamos al asegurador es una consecuencia directa del 
carácter rigurosamente reparatorio del contrato de seguro contra daños” (GARRIDO Y COMAS, El Contrato de 
Seguro, Barcelona, 1954, p.446), repetindo, em seguida, os ensinamentos comuns: repugna ao bom sentido 
jurídico que o terceiro logre uma impunidade pelos seus actos mercê dum contrato de seguro que lhe é res 
inter alios acta; evita que o segurado acumule duas indemnizações pelo mesmo dano, com o que se verificaria 
um enriquecimento injustificado que desvirtuaria a função do contrato (GARRIDO Y COMAS, op.cit., pp.446-
448). 
219 O Autor, no entanto, repetindo a reiterada tríplice de argumentos, alonga-se em maiores detalhes. O 
terceiro não pode ver a sua responsabilidade eximida, e, por isso, ela subsiste, quer por força do princípio 
neminem laedere, quer por força do princípio res inter alios acta: mas o Autor interroga-se contra quem será ainda 
responsável, rectius devedor do crédito indemnizatório (GARRIGUES, Contrato de Seguro Terrestre, Madrid, 1982, 
pp.197-198). Conclui que, teoricamente, o segurado tem dois créditos, mas um deles – o que tem contra o 
terceiro – está paralisado pelo princípio indemnizatório: “la solución consiste en mantener vivo el derecho de 
resarcimiento frente al tercero, pero atribuirlo no al asegurado – que ya fue reparado del daño sufrido –, sino 
ala segurador que lo reparó”( GARRIGUES, op.cit., p.198). 
220 SÁNCHEZ CALERO/TIRADO SUÁREZ/FERNÁNDEZ ROZAS/TAPIA HERMIDA/FUENTES CAMACHO, Ley de 
Contrato de Seguro – comentarios a la ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones3, Sánchez Calero (org.), 
Thomson-Aranzadi, 2005, pp.765-767. Os Autores não deixam, todavia, de discordar desta dupla ratio assente 
no princípio indemnizatório e de apontar falhas neste sistema. Alertam que, nos casos em que valha a regra da 
concorrência entre segurador e segurado nos infrasseguros em que se dê uma sub-rogação parcial, este último 
pode sair prejudicado. Por outro lado, a difusão dos seguros de responsabilidade civil veio aumentar 
exponencialmente a litigiosidade entre companhias seguradoras, com a particularidade de ter-se reconhecido a 
acção directa contra o segurador (art.76 LCSes) com responsabilidade solidária, sendo que não raras vezes o 
terceiro nem chega a ser demandado (AAVV., op.cit., pp.767-768) 
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para isso recebido o correspondente prémio, porque o prémio diz respeito ao risco médio, 

não ao risco concreto daquele determinado caso221. Esta tese encontra eco nas teorias de 

certos Autores sobre a natureza jurídica da sub-rogação em geral, acompanhadas entre nós 

por VAZ SERRA, de que a sub-rogação se funda no facto de o solvens ao cumprir dívida 

alheia ter arrecadado com isso um prejuízo, que seria indemnizável: a sub-rogação seria essa 

indemnização. 

 

3.1.4. Tese da diminuição do prémio 

 I. Enquadrar os Autores na tese da diminuição dos prémios como correspectivo do 

direito de sub-rogação não é tarefa linear, uma vez que frequentemente assumem posições 

ecléticas. Mas um parece aqui enquadrar-se devidamente: ANDREA TORRENTE; que 

influenciará largamente a doutrina posterior. 

 O Autor começa por versar o tema da sub-rogação em comentário favorável a três 

decisões judiciais que decidiram no sentido de não estarmos aqui perante uma vera sub-

rogação, uma vez que a obrigação do segurador é autónoma e independente da do 

lesante222, assim como, da mesma forma, esta não opera automaticamente, mas antes 

pressupõe que o segurador notifique o terceiro de que vai exercer o direito potestativo à 

sub-rogação nos direitos do segurado. TORRENTE rejeita a tese de ANDREOLI – simílima e 

enquadrável na tradicional – de que a ratio do instituto se funda na proibição do 

enriquecimento sem causa do segurado, defendendo uma aproximação daquele instituto a 

este, pois a tese propugnada por este Autor não leva a que se afaste o entendimento de que 

a sub-rogação é, nestes casos, automática. Primo, se fosse verdade que o segurado se 

enriquece indevidamente ao receber do segurador a sua prestação e do lesante o 

ressarcimento do dano, então seria coerente atribuir ao lesante o poder de impedir que este 

enriquecimento se verificasse, concedendo-lhe a excepção de ilegitimidade do segurado223. 

Secundo, na sub-rogação do segurador não se trata de remover um enriquecimento já 

verificado, como acontece no enriquecimento sem causa, mas de evitar que se verifique, 

mediante a transmissão do direito à indemnização do segurado para o segurador; se 

houvesse aqui enriquecimento injustificado, seria ilógico que o ordenamento jurídico o 

permitisse, para depois dispor um meio para poder eliminá-lo224. Tertio, não há qualquer 

enriquecimento do segurado, se receber a prestação do segurador e o ressarcimento do 

dano: para haver enriquecimento sem causa, necessária é a verificação duma ausência de 

causa justificativa (negocial ou legal) para a deslocação patrimonial; ora, se examinarmos 

mais detalhadamente, vemos não existir qualquer enriquecimento do segurado perante o 

segurador, uma vez que a indemnização constitui o correspectivo do prémio pago ao 

segurado e encontra a sua fonte no contrato de seguro; nem há qualquer enriquecimento 

do segurado perante o lesante, posto que a obrigação de indemnização deriva da verificação 

dum facto ilícito danoso obrigacional ou extraobrigacional225. Quarto, para que existisse aqui 

enriquecimento, seria preciso que o ordenamento admitisse, sem limites, a compensatio lucri 

cum damno: ao invés, esta é consentida só quando o lucro seja consequência directa e 

                                                           
221 MANFREDI, Commentario al Codice di Commercio, vol.V – Del Contratto di Assicurazione, sub art.438, pp.222-223. 
222 Vd. a decisão da Corte Suprema di Cassazione 20-II-1957, Assicurazioni (1958). II, pp.4 e ss. 
223 TORRENTE, “Ancora in tema di surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni (1958), II, p.6. 
224 TORRENTE, op.cit., p.6. 
225 TORRENTE, op.cit., p.6. 
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imediata do facto ilícito ou do incumprimento obrigacional, ou seja, tais factos têm entre si 

a normal idoneidade para determinar o efeito vantajoso; a vantagem que o segurado aufere 

do segurador não é consequência normal, segundo o princípio da causalidade adequada, do 

facto danoso, mas antes fruto do contrato de seguro226. 

 Não é, pois, na proibição do enriquecimento sem causa que se deve encontrar a 

causa justificativa da sub-rogação do segurador, mas antes ela deve ser procurada no 

próprio contrato: este visa eliminar a álea (danosa) económica que o segurado pode sofrer. 

É por esta razão que os seguros de danos são dominados pelo princípio indemnizatório, o 

qual limita a obrigação do segurador aos danos sofridos pelo segurado: o princípio 

indemnizatório actua no interior do próprio contrato de seguro, “senza propagazioni 

esterne”. O art.1916 exclui que um estranho ao contrato possa beneficiar dele, atribuindo a 

sub-rogação, enquanto direito potestativo ao segurador227. 

 

3.1.5. Tese da função “subsidiária” de garantia 

 I. Precursor desta tese, entre nós, é, sem dúvida, VAZ SERRA
228. O ilustre Autor 

começa por referir a opinião corrente de que o segurado não pode receber uma dupla 

indemnização, nem o terceiro pode sair eximido de responsabilidade por um facto danoso 

seu229.  

 Contudo, refere, a justificação que vulgarmente é dada desta sub-rogação não é 

suficiente, “porque não explica a razão pela qual a indemnização devida pelo terceiro 

causador do sinistro é pela lei atribuída ao segurador e, por outro lado, pode ainda 

ponderar-se que o direito, que o lesado teria se não fosse a sub-rogação, de exigir 

indemnização ao terceiro responsável, além do direito ao montante do seguro, não seria um 

lucro injusto, uma vez que este outro direito não é senão a contrapartida dos prémios 

pagos”230. 

 VAZ SERRA tergiversa ainda outra explicação, também por si considerada 

insuficiente. A de que o direito do segurador se justifica em virtude do dano que o terceiro 

responsável lhe causou, sendo responsável perante aquele por força do princípio geral da 

responsabilidade civil: esta tese, segundo o Autor, falha, porque não pode afirmar-se que o 

“prejuízo” do segurador é causado pelo terceiro, uma vez que esse “prejuízo”  resulta do 

contrato de seguro e tem como contrapartida os prémios pagos231. 

 Parte, então, para a sua explicação do instituto: “o segurador, ao fazer o seguro, 

pretende obrigar-se a suportar o encargo definitivo do prejuízo do segurado apenas na 

medida em que este não tenha direito de indemnização contra terceiro causador do dano, o 

que se consegue atribuindo-lhe o direito de sub-rogação”232. Nos seguros reais, portanto, “a 

obrigação do segurador é concebida pela lei como tendo por fim sòmente dar ao segurado 

uma garantia contra danos eventuais, pelo que o segurador não tem de suportar o encargo 

                                                           
226 TORRENTE, op.cit., pp.6-7. 
227 TORRENTE, op.cit., p.7. 
228 Cf. VAZ SERRA, “Sub-rogação do segurador (a propósito do Acórdão do STJ de 8-1-1960)”, RLJ 94 
(1961), n.º3201, pp.177-180; RLJ 94 (1961), n.º3202, pp.193-193-196; RLJ 94 (1961), n.º3203, pp.209-212; 
RLJ 94 (1961), n.º3204, pp.225-228; RLJ 94 (1961), n.º3205, pp.241-245; RLJ 94 (1961), n.º3206, pp.257-261; 
RLJ 94 (1961), n.º3207, pp.273-279. 
229 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.225. 
230 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.227. 
231 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.227. 
232 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.227. 
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final do dano, se houver um terceiro responsável. Não se trata, pois, de um contrato em 

que o segurador se obrigue para com o segurado independentemente de responsabilidades 

eventuais de terceiros: o segurador não quer obrigar-se a pagar o montante do seguro de 

maneira a suportar sempre o encargo definitivo do prejuízo, mas só oferecer ao segurado 

uma garantia contra danos que eventualmente lhe sejam causados. Nestas condições, a 

obrigação do segurador não vai além do que este fim de garantia justifica e, 

consequentemente, se houver um terceiro responsável, sub-roga-se o segurador no direito 

do segurado contra esse terceiro”233. De quanto transcrevemos do pensamento do Autor, 

resta concluir: “O segurado, uma vez pago pelo segurador, fica satisfeito, porque o seu 

dano está reparado; e o segurador, que prestou garantia, tem agora, por sub-rogação, os 

direitos do segurado contra terceiro responsável”234. É esta função de garantia do seguro de 

coisas, quando exista um terceiro responsável, que funda o art.441.º CCom, para VAZ 

SERRA. 

 O Autor deixa, no entanto, duas observações à sua construção. Primo, a ratio por si 

apontada “não exclui que outras considerações influam também na sub-rogação”, sendo 

essas “outras considerações” a de que a sub-rogação é considerada também para o efeito 

do cálculo dos prémios, como soía ser essa a intenção das partes, quando, no seu dealbar, 

era tão-somente convencional235. Secundo, para si, a sub-rogação deveria admitir-se senão 

com um “temperamento”: o segurado deveria ter o direito de exigir a restituição dos 

prémios e dos juros dos mesmos, “visto que, sem este direito, não obterá uma perfeita 

reparação do dano”236.   

  

 II. Na peugada de VAZ SERRA, pode indicar-se BETTENCOURT DE FARIA, que, ao 

postergar o ensinamento tradicional, conclui ser a visão do ilustre civilista “a mais correcta” 

237, ainda que tome uma posição dalguma forma eclética ou salomónica. Afasta a tese 

tradicional com a seguinte ordem de argumentos: primo, se o mesmo interesse é tutelado 

por dois direitos, ao ser um deles satisfeito, o outro extingue-se, solução que entende 

resultar dos princípios de direito; secundo, se o segurado, depois de indemnizado pelo 

segurador, aceitasse a prestação do causador do sinistro, esta poderia ser atacada nos 

termos do art.473.º CC para o enriquecimento sem causa, sem que fosse necessária a figura 

da sub-rogação.  

 Aceita a tese de VAZ SERRA, dizendo que, existindo um terceiro responsável, a sua 

obrigação tem somente carácter subsidiário de garantia: “[a]ssim, ao contrário do que 

afirma PINHEIRO TORRES, o princípio indemnizatório, na sub-rogação, não se destina a 

evitar que o segurado receba demais, mas sim a que o segurador não esteja obrigado para 

além da garantia de cobrir danos”238. 

                                                           
233 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.228, e RLJ 94 (1961), n.º3205, p.242. 
234 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.228. Destas considerações parte o Autor para a consideração 
de que a sub-rogação não é só contra o terceiro causador do sinistro, mas também contra quaisquer outros 
eventuais responsáveis. 
235 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, pp.227-228. 
236 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.227(1) e 228. 
237 BETTENCOURT DE FARIA, “O conceito e a natureza jurídica do contrato de seguro”, CJ III (1978), t.3, p. 
792. 
238 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.792. 
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 No entanto, a interpretação que fez de quanto escreve VAZ SERRA, segundo 

cremos, com a devida vénia, saiu deturpada, porquanto BETTENCOURT DE FARIA crê ser a 

explicação fornecida por aquele Autor a mais correcta e a que “nos explica em que medida 

tal instituto é uma decorrência do princípio indemnizatório”239. Ora, conforme já 

apontámos, VAZ SERRA afasta que o princípio indemnizatório seja a ratio da sub-rogação do 

segurador, uma vez que, caso o segurado recebesse as duas indemnizações, não auferiria 

um “lucro injusto”, pois que a prestação do segurador tem como correspectivo o 

pagamento dos prémios: não daria, por isso, azo à aplicação do enriquecimento sem causa. 

Por esta razão, a tese de VAZ SERRA não nos explica em que medida o art.441.º CCom 

deriva do princípio indemnitário, mas, bem assim, o contrário. 

 BETTENCOURT DE FARIA já não concorda, porém, com VAZ SERRA no tocante à 

devolução dos prémios e consequentes juros, pois isso, a seu ver, toparia contra a estrutura 

do contrato de seguro, em que o segurado assumiu o risco de o próprio risco não se 

verificar, hipótese em que não teria direito ao retorno dos prémios. Por outro lado, o 

segurador, mesmo quando se sub-roga, cumpre a atribuição a que se vinculou no contrato, 

i.e., a garantia da cobertura dos danos, cujo contraponto sinalagmático é o pagamento dos 

prémios240. 

 

 III. Incontornável é, neste tema, o jurista ANTEO GENOVESE, que abalou as bases 

até aí (ainda) sólidas (embora já fustigadas) dos fundamentos da sub-rogação do segurador, 

ao procurar-lhe um fundamento racional, melius jurídico. Começa o Autor por identificar a 

raiz da concepção maioritária que arreiga o fundamento da sub-rogação do segurador no 

princípio indemnizatório: encontra-o, no espaço italiano, em VIVANTE, cujas considerações 

dominaram, desde então, a doutrina italiana. Critica, desde logo, este Autor, cuja 

concepção, em seu entender, deriva duma não sempre correcta leitura dos textos 

legislativos, scilicet dos arts.438 e 440, §2.º, CComit 1882, ao mesmo tempo que erigiu o 

pagamento em factispecies constitutiva, quando é apenas um dos pressupostos da complexa 

factispecies sub-rogatória, e, sobretudo, quando o elemento característico essencial da sub-

rogação do segurador é a responsabilidade dum terceiro241. Individualiza o tríplice escopo 

indicado comummente como fundamento da sub-rogação: evitar que o terceiro seja 

exonerado da responsabilidade pelo ilícito cometido; salvaguardar o segurador que calcula 

os prémios tendo em conta quanto recebe mediante a sub-rogação; e, por fim, evitar, no 

confronto com o segurado, que este receba uma dupla indemnização por um único sinistro 

sofrido. Em síntese, afirma GENOVESE, “molti autori arrivano ad affermare che l‟istituto in 

esame «non discende dai principî generali del diritto» (rectius: del diritto assicurativo), ma 

«unicamente da ragioni di pratica convenienza e di politica legislativa», ancorate a una prassi 

assicurativa”242. 

                                                           
239 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.792. 
240 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.792. 
241 ANTEO GENOVESE, “Il fondamento razionale della surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni 35 (1968), 1, 
p.16, 21 e 24. É verdade que pode haver pagamento da indemnização por parte do segurador sem que haja 
sub-rogação, ou seja, o pagamento da indemnização não tem como inelutável consequência a sub-rogação. Já 
se houver um terceiro responsável, o instituto funciona sempre: é o que a lei pretende. De qualquer forma, 
ambos os elementos são cumulativamente constitutivos desta factispécie sub-rogatória e, portanto, essenciais: 
sem pagamento do montante indemnizatório, e sem que exista um terceiro responsável, não há lugar à sub-
rogação do segurador. 
242 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.16. 
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 Este esquema explicativo, assente na explanada tríplice de argumentos, tomando 

como referência a velha e a vigente legislação, não convence o ilustre Autor, porquanto “i 

puri motivi di ordine pratico (o economico) non sono idonei a fornire la spiegazione della 

surroga, che è un aspetto giuridico non marginale della funzione assicurativa, e perché la 

questione non mi sembra bene impostata”243. 

 Quanto ao argumento de que deve impedir-se que o terceiro se isente de 

responsabilidade, summo rigore, este é sempre obrigado ao ressarcimento do dano e só o 

titular do crédito pode liberá-lo da obrigação, uma vez que a mera realização da prestação 

do segurador não extingue (nem transmite, se se colocar a questão da sub-rogação) o 

débito do terceiro, pois o segurador paga um débito próprio, e não o doutrem, pelo que o 

terceiro não é, por esta via, liberado do pagamento da indemnização. A prestação 

indemnizatória do segurador é consequência dum acto de previdência querido pelo 

segurado em favor de si mesmo, e a suas próprias expensas, e não é comum que – salvo 

casos excepcionais de terceiros afins ao segurado que a lei exclui da sub-rogação – este 

renuncie ao crédito indemnizatório ante o terceiro244. 

 Quanto ao argumento de que a sub-rogação se justifica por contribuir para o 

cálculo dos prémios, maxime para a sua diminuição tendo em atenção a recuperação das 

quantias, para GENOVESE este argumento é externo à função essencial do contrato de 

seguro, dado a repercussão positiva verificada nos prémios, i.e., a sua diminuição, ser 

sempre inquantificável, pois que a decisão do segurador é, neste ponto, discricionária; 

antes, o segurador toma em consideração os preços na concorrência ou exigências de 

política empresarial, a maximização dos seus ganhos, o facto de os baixos prémios 

contribuírem para a disseminação do seguro e só depois tem em conta o interesse do 

segurado na diminuição dos prémios. De resto, a valoração comparativa para aquilatar se 

este é ou não um válido fundamento faz-se olhando os preços dos prémios na ausência de 

sub-rogação: nem sempre a facultas subrogandi influi positivamente sobre o valor do prémio, 

i.e., diminuindo-o245. 

 Onde GENOVESE mais de detém é na refutação do liame entre princípio 

indemnizatório e sub-rogação, pedra basilar deste instituto e sua prima et ultima ratio. O 

princípio indemnizatório, reputado classicamente como de ordem pública246, impede o 

segurado de receber mais do que o dano que efectivamente sofreu. Primo, para o Autor, 

esta explicação só vale para um lado, nas relações entre segurado e segurador: aí o princípio 

impede aquele de cumular os dois créditos; mas já no que toca ao segurador, o mesmo 

raciocínio não vale, porquanto sucede no crédito cujo cúmulo a lei visa impedir. Nas 

palavras do Autor: “non è sufficiente dire che il terzo deve pagare l‟assicuratore, affinché 

siano rese impossibili la liberazione del terzo responsabile e l‟accumulazione di due 

risarcimenti a vantaggio dell‟assicurato; è questo uno strano modo di ragionare, un 

                                                           
243 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.16-17. 
244 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.17. 
245 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.17. 
246 Esta concepção clássica do princípio indemnizatório como de ordem pública encontra-se ultrapassada ou, 
pelo menos, mitigada em favor duma concepção que lhe admite derrogações, conquanto só até a um limite 
manifestamente fundado: cfr. art.131.º, n.º1, LCS. Na doutrina nacional sobre o princípio indemnizatório e 
sobre este preceito, vd. COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.128.º, pp.362-365, e sub 
art.131.º, II, p.370-371. 
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ragionare in soldoni, che va bene per l‟assicuratore pratico ma non per il giurista, che 

impiega mezzi più sottili e persegue scopi più profondi”247.  

 Secundo, outra observação crítica reside em para o funcionamento do seguro ser 

irrelevante a causa do sinistro: ainda que não haja um terceiro responsável (e.g., na hipótese 

de caso fortuito ou de força maior ou de facto não doloso do segurado), o segurador será 

chamar a ressarcir o dano; com efeito, o segurador inclui no risco segurado todas as causas 

possíveis que ex contractu dão lugar ao sinistro248.  

 Tertio, o segurador não sofre, assim, qualquer dano específico por parte do terceiro, 

logo não tem fundamento para agir contra este. Mas, ainda que admitíssemos existir um 

específico dano contra o segurador, este deveria poder agir directamente contra o terceiro, 

através duma acção directa (azione diretta): contudo, a lei, ao invés, remete o segurador para 

o exercício dos direitos que já antes cabiam ao segurado, negando, por conseguinte, a 

existência duma relação imediata entre o segurador e o terceiro responsável. Assim sendo, a 

explicação da sub-rogação tem necessariamente de ser procurada na relação entre segurado 

e segurador que compõe a estrita relação de seguro (rapporto assicurativo)249. 

 Quarto, trazer à colação o princípio indemnizatório como fundamento da sub-

rogação do segurador pouco (ou nada) vale, uma vez que esta regra vale para a relação de 

seguro, onde tem por finalidade balizar a indemnização devida pelo segurador: este 

princípio não se estende, pois, sem mais, a uma relação distinta, como seja a relação entre 

segurado e terceiro responsável250. As duas relações jurídicas têm diferentes títulos ou 

causas251: o débito do terceiro funda-se na exigência de ressarcir um dano de que é 

responsável seja a que título for (responsabilidade subjectiva, objectiva, pelo sacrifício ou 

por factos lícitos; responsabilidade aquiliana ou obrigacional), ao passo que o débito do 

segurador se funda no contrato oneroso de seguro, encontrando o seu correspectivo 

patrimonial sinalagmático no prémio pago pelo segurado. Para GENOVESE, encontramo-

nos aqui perante duas relações com causas autónomas e conteúdos distintos: a relação entre 

segurado e terceiro tem por base uma função de reparação (funzione di riparazione), já a 

relação entre segurado e segurador é explicada por uma função de garantia (funzione di 

garanzia) relativa à integridade do património do segurado252.  

 Quinto, o Autor aventa casos em que o terceiro e/ou o segurado surgem lesados por 

uma formal e rígida interpretação do princípio indemnizatório: se, no caso de concurso de 

culpas entre segurado e terceiro, o segurador pagando o íntegro quantum indemnizatório 

                                                           
247 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.18. 
248 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.18. 
249 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.18. 
250 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.18. 
251 Não queremos entrar aqui em elucubrações sobre a causa do negócio jurídico e das situações jurídicas: não 
é no sentido de função económico-social, nem no sentido de causa como relação subjacente duma situação 
jurídica abstracta que utilizamos aqui o termo causa; antes, usamo-lo como fonte ou facto constitutivo de 
determinada situação jurídica, para o que nos serve, por ora, a explicação de causa dada por MENEZES 

CORDEIRO como fonte. Não significa isto que rejeitemos o conceito de causa do negócio jurídico ou das 
situações jurídicas, como o faz a doutrina anticausalista em que se insere este ilustre Autor. Sobre a causa dos 
negócios jurídicos, na doutrina nacional, vd. GALVÃO TELLES, Manual dos Contratos em geral, pp.290 e ss.. 
OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil – Teoria Geral II, pp.304 e ss., FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos II, pp.105 
e ss., MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português II, t.I, PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do 
Direito Civil, p.626. 
252 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.18-19, e ID., “I limiti della surroga dell‟assicuratore”, Studi in onore di Antigono 
Donati, vol.II, p.369. 
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vier a sub-rogar-se, pedindo a indemnização in toto ao terceiro; outro caso, na hipótese de 

valer a regra proporcional quanto ao remanescente da indemnização na sub-rogação 

parcial253, seria o de subseguro em que o terceiro não tivesse património para cobrir toda a 

indemnização devida254. 

 Sexto, a lei limita a sub-rogação no que haja sido pago, mas não lhe impõe um limite 

inferior, pelo que pode dar-se, hipoteticamente, em montante inferior ao pago pelo 

segurador255. 

 Last but not the least, não violaria, à partida, o princípio indemnizatório a renúncia do 

segurado à indemnização do terceiro de forma a contentar-se tão-só com a prestação 

indemnizatória do segurador: todavia, a amplitude do art.1916, §3.º, CCit considera, sem 

mais, este caso – que não viola, em tese, o princípio indemnizatório – como lesivo aos 

interesses do segurador, respondendo o segurado por danos a este causados256. 

 Após este excurso na refutação da communis opinio doctorum iudicumque, GENOVESE 

expõe a sua tese. O fundamento da sub-rogação do segurador há-de encontrar-se no gioco 

d’interessi que se desenrola entre segurado e segurador, ou seja, dentro do próprio contrato 

de seguro. Assim, quando alguém celebra um seguro de danos, visa precaver-se de perder o 

valor patrimonial que representa determinada coisa; a coisa individuada não é o objecto do 

seguro, mas um elemento descritivo do risco que serve para valorar o dano sofrido. Se um 

terceiro for responsável pelo sinistro, abstractamente o dano “desaparece”, pois o valor da 

coisa destruída e danos daí resultantes são substituídos por um crédito indemnizatório 

contra o terceiro, de acordo com os princípios gerais (arts.1218 e 2043 CCit)257: mas, então, 

se o interesse lesado é substituído pelo crédito, não há, in abstractu, motivo para obrigar o 

segurador a pagar a indemnização; o valor da indemnização do terceiro deve ser deduzido, 

em abstracto, para efeitos de cálculo da indemnização do segurador; essa “dedução” é 

                                                           
253 Não é esta a regra no ordenamento jurídico português: cf. art.136.º, n.º3, que, no entanto, na prt. final do 
preceito admite convenção em contrário para o caso de seguros de grandes riscos; nos outros casos, a norma 
é injuntiva. No Direito anterior, à luz do CCom 1888, o § único do art.441.º previa a regra da 
proporcionalidade. 
254 Exemplo retirado de GENOVESE, op.cit., p.19(5): subseguro por 50 duma casa que valha 100; casa é 
destruída por terceiro; segurador paga 50; segurador e segurado agem contra terceiro por 50 cada; terceiro só 
tem património no valor de 50; segurador e segurado recebem 25 cada; a final, o segurado/lesado receberá 
tão-só 75 duma casa que valia 100. 
255 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.20. 
256 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.20. 
257 O que não significa, para o Autor, op.cit., p.30, que se veja no seguro de danos um seguro de crédito do 
segurado contra o terceiro, quando haja um terceiro responsável (PASANISI, “Ancora sulla natura e sul 
fondamento della surroga assicurativa”, Studi in Onore di Antigono Donati, vol.II, p.538, diz, em contrário, que, 
neste ponto, aflora a tentação de GENOVESE configurar o seguro de coisas como seguro de crédito) – embora 
seja lídima a colocação desta questão, uma vez que a ultima ratio do seguro de danos quando haja um terceiro 
responsável é precaver contra a possível mora e insolvência do terceiro: GENOVESE aliás admite poder aqui 
existir, quando muito, um seguro de crédito improprio sensu –, pelas seguintes razões: não há aqui um risco 
autónomo e distinto do relativo à destruição da coisa; existe apenas uma garantia que é o efeito derivado e 
inseparável da perda das coisas descritas na apólice; o risco segurado comporta necessariamente que o 
segurador garanta o ressarcimento contra o terceiro, donde uma diminuição ou liberação da sua obrigação; 
não é necessário verificar-se a definitiva ou mesmo expectável insolvência do terceiro, nem outros requisitos 
do seguro de créditos; in fine, repare-se, a cobertura deste crédito acaba por ser “anulada” pela recuperação 
do mesmo perante o terceiro: summo rigore, não há cobertura proprio sensu, mas garantia.  
 FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, Giuffrè Editore, 1991, n.268, p.446(224), no mesmo sentido, 
ressalva também que, não obstante esta reformulação da ratio da sub-rogação do segurador, os seguros de 
coisas não se transformam em seguros de responsabilidade, pela mera circunstância de nos encontrarmos 
perante um terceiro responsável. Daí decorre que o tomador não pode pedir a indemnização na vez do 
terceiro sub-rogado como seu substituto, salvo convenção em contrário.  
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definitiva se o crédito indemnizatório é satisfeito pelo terceiro: assim, o segurador libera-se, 

se o mecanismo de reparação intervém antes, i.e., se por hipótese o terceiro houver 

reparado de imediato o dano. Mas ainda assim o seguro opera258: assim é porque o 

segurado visa precaver-se contra a insolvência do terceiro responsável; nas palavras de 

GENOVESE, “l‟assicuratore mette a disposizione dell‟assicurato la sua certa e immediata 

solvenza contro l‟incerta o differita solvenza del terzo responsabile”259; portanto, interim, 

enquanto o responsável não paga e para o caso de não pagar, é o segurador o garante da 

solvência deste. Em suma: a obrigação do segurador depende do bom funcionamento do 

mecanismo de reparação e, consequentemente, assume uma função subsidiária ou de 

segundo grau (funzione sussidiaria o di secondo grado) sempre que haja um terceiro responsável 

pelo sinistro, jogando o mecanismo sub-rogatório sempre a favor do segurador, liberando-

o a posteriori da sua obrigação260. O contrato de seguro de danos, quando haja um terceiro 

responsável, serve para antecipar a indemnização devida: “[q]uando la legge stabilisce come 

presupposto legale del diritto di surroga dell‟assicuratore il versamento dell‟indennità 

assicurativa, essa parte chiaramente dall‟idea dell‟anticipazione”261. Significa isto também 

que o segurador deve, de imediato, “antecipar” a indemnização devida para eficiente 

garantia do segurado/lesado, obtendo depois do terceiro (solvente) o quantum pago262. 

Verifica-se o que o Autor chama de “garantia de seguro” (garanzia assicurativa)263. O Autor 

não ignora que, em certos casos, o seguro pode não ter a função de antecipar no todo a 

indemnização devida pelo terceiro: é o caso em que não cubra certo tipo de danos ou no 

caso de subseguro264. O pagamento do prémio justifica-se, neste caso, pela função de 

garantia que desempenha aqui o seguro: “poiché l‟assicuratore corre effettivametne anche 

quest‟ultimo rischio [insolvência do terceiro responsável], il pagamento del premio da parte 

dell‟assicurato è pienamente giustificato”265. A subsidiariedade da obrigação de o segurador 

pagar a indemnização leva o Autor a concluir pelo poder de escolha (potere di scelta) do 

segurado: este tanto pode recorrer ao lesado, como pode recorrer ao segurador; nada o 

obriga a recorrer necessariamente ao segurador. Tem, portanto, a libera electio de a qual dos 

devedores há-de exigir o pagamento do dano sofrido, consoante lhe seja mais oportuno266. 

 Depois de analisar a ratio da sub-rogação do segurador, GENOVESE, depois de 

analisar o regime positivo do art.1916 CCit, os sujeitos contra os quais funciona, de 

                                                           
258 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.28 e 31. O Autor dá, op.cit., p.31, três casos que demonstram a 
subsidiariedade do seguro de danos, quando haja um terceiro responsável: 1) quando o terceiro/lesante 
ressarce, de imediato, no todo ou em parte, o segurado/lesado, o segurador libera-se da sua prestação, no 
todo ou em parte; 2) se, pelo contrário, é o segurador que “antecipa” a indemnização ao segurado, sub-roga-
se no crédito contra o terceiro, no todo ou em parte; 3) se o segurado for ressarcido, no todo, pelos dois, o 
segurador pode pedir de volta o que haja prestação que exceda o ressarcimento dos danos. 
259 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.30, que, em suporte desta ideia, refere os seguintes Autores: GOBBI, 
L’assicurazione in generale2, Pádua, 1936, n.190, p.122 e ss., MORAGLIA, “La surrogazione dell‟assicuratore nei 
diritti dell‟assicurato contro il terzo responsabile del sinistro”, RDCom (1929), II, pp.124 e ss., MINERBI, 
“Sulla natura giuridica della surroga assicuratoria”, Assicurazioni (1954), I, p.286, ANDRÉ, Assurance et 
responsabilité des tiers, Bruylant, 1946, pp.37 e ss., KÖNIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht2, Berna, 1960, 
pp.233 e ss (237).  
260 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.28-31. 
261 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.30. 
262 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.30. 
263 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.30-31. 
264 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.32. 
265 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.32. 
266 ANTEO GENOVESE, op.cit., pp.32-34. 
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concluir tratar-se o direito de sub-rogação dum direito potestativo, de admitir a renúncia à 

sub-rogação, a licitude do pacto de substituição processual para cobrança, e de admitir que 

o mesmo mecanismo possa operar por via de cessão de créditos, parte para a negação da 

aplicação do critério proporcional no caso de sub-rogação parcial, deduzindo da análise da 

função do seguro a regra segundo a qual o exercício do direito de sub-rogação não pode 

prejudicar o segurado em caso algum267.  

 

 IV. A posição de GENOVESE encontrou não poucos sequazes. Um deles, em Itália, 

SERGIO FERRARINI, repete os ensinamentos daquele, fundando a sub-rogação do segurador 

na função subsidiária do seguro de danos, v.g. no âmbito marítimo, nos casos em que um 

terceiro seja responsável268.  

Também MICHELE GRIGOLI tergiversa o princípio indemnitário como ratio da sub-

rogação do segurador, atendo-se à função subsidiária da obrigação deste último, a qual 

implica que, se o dano for ressarcido pelo lesante, o segurador não tenha que ressarci-lo, 

pois o dano patrimonial que o sinistro causou ao segurado, in abstractu, desapareceu269: 

todavia, o Autor não desconsidera como ultima ratio do instituto a redução dos ónus da 

indústria seguradora, na esteira de PASANISI. 

 Entre nós, pode, ainda, incluir-se neste elenco MOITINHO DE ALMEIDA, que, numa 

posição, de certo modo, eclética, começa, divergentemente, por fundar a sub-rogação no 

princípio indemnizatório e no facto de o terceiro não poder ser isento de responsabilidade 

– pendendo para a tese tradicional –, para depois dizer que “não basta afirmar que sub-

rogação do segurador e princípio indemnizatório se encontram conexos, nos seguros 

contra danos. Importa determinar quais as relações entre uma e outro”270. Aí, depois de 

várias considerações acerca da natureza jurídica do instituto271, faz a conexão entre este e o 

princípio indemnizatório, e isto porque toma como ponto de partida que, havendo dois 

direitos que satisfazem o mesmo interesse do credor, se o segurador pagar a sua prestação, 

                                                           
267 ANTEO GENOVESE, op.cit., p.49: “l’esercizio del diritto di surrogazione non può nocere all’assicurato «in nessun caso»”. 
Aliás, esta regra é equivalente à que manda o segurado não prejudicar o direito de sub-rogação do segurador. 
268 FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, Giuffrè Editore, 1991, n.268, pp.444-446, e ID., “Ancora in tema di 
«loan receipt» e di surroga assicuratoria”, Assicurazioni XLIV (1977), 6, pp.235-236. O Autor, no entanto, 
enveredava antes pela tese da doutrina maioritária, segundo a qual a ratio se fundava no princípio 
indemnizatório e o instituto funcionava automaticamente: cf. ID., “Ulteriori considerazioni sulla 
legittimazione dell‟assicurato ad agire contro il terzo responsabile dopo il pagamento dell‟indennità 
assicurativa”, Assicurazioni XX (1953), II, pp.28-32, embora já, neste escrito, o Autor augurasse, após 
postergar a tese processual de SATTA, que “la tesi del SATTA, se non può essere accolta de jure condito, ha da 
essere seriamente meditata per un‟eventuale nuovo disciplina della surroga assicuratoria (...). Forse è finito il 
tempo della surroga automatica dell‟assicuratore nei diritti dell‟assicurato contro il terzo responsabile del 
dano, che in definitiva non è se non un riflesso – anzi la più diretta conseguenza – di una tradizionale 
sopravalutazione del principio indennitario come base dell‟assicurazione contro i danni; ed è giunto il 
momento di dare all‟assicuratore una più ampia libertà nel tutelare, con il principio indennitario, quelli che in 
definitiva altro non sono se non i suoi più veri interessi”. 
269 MICHELE GRIGOLI, “Considerazioni in tema di „loan receipt arrangement‟”, Assicurazioni XLIV (1977), I, 
pp.427-434. 
270 MOITINHO DE ALMEIDA, O Contrato de Seguro no Direito português, p.211. O Autor propende claramente para 
o princípio indemnizatório, mas alia-o à tese da função subsidiária. Não deixa tb. de relevar o impacto da sub-
rogação na redução do custo dos prémios dos seguros, “na medida em que os resultados da sub-rogação são 
apreciáveis em termos estatísticos”, nota o Autor na esteira do Ac.STJ 29-VI-1966, RLJ 100, p.52. 
271 Nomeadamente que: pelo facto de haver dois direitos concorrentes para satisfazer o mesmo interesse, 
ainda que não houvesse o art.441.º CCom, o direito do segurado contra o terceiro extinguir-se-ia; e que os 
dois créditos têm diferentes fontes, mas a prestação do segurador dirige-se sempre a satisfazer o crédito em 
que se verifica a sub-rogação, daí que, para o Autor, se devesse falar aqui duma sub-rogação especial.   



Da Sub-rogação no Contrato de Seguro 

 

59 

 

ex natura rerum o direito do segurado se extingue: mas então porque é que a lei diz que se 

transmite para o segurador, em vez de nada dizer ou em vez de dizer que se extingue? Se se 

extinguiria no plano dos princípios o direito contra o lesante, paga a indemnização do 

segurador, dispensando qualquer actuação do princípio indemnizatório, porque é que ainda 

assim este princípio deve entender-se como actuando aqui? A explicação, para o Autor, 

claramente inspirado em GENOVESE, “deve ir buscar-se ao próprio contrato. O segurador 

contra danos obriga-se a indemnizar o segurado quando estes se verifiquem, mas, existindo 

um responsável, só na medida em que o ressarcimento não é por ele prestado. A sua 

obrigação, em tal hipótese, (…) tem natureza subsidiária. Quer dizer: a garantia prestada 

destina-se, nos casos em que subsiste um responsável, a proporcionar um ressarcimento 

rápido e efectivo do segurado, cobrindo-o contra demoras na realização do seu direito ou 

contra a insolvência do responsável. É porque o segurador só pretende obrigar-se dentro 

do condicionalismo descrito, antecipando ao segurado o débito do responsável, que a ele é 

atribuído o direito do segurado contra este”272. 

 Portanto, nesta tese eclética, propensa paras as construções de VAZ SERRA e, 

sobretudo, de GENOVESE
273, mas tentando aproveitar os ensinamentos tradicionais, 

MOITINHO DE ALMEIDA diz que, para obviar a que o direito do segurado se extinga, 

liberando-o sem justificação, o direito se transmite para o segurador na medida em que é 

um garante subsidiário da obrigação do terceiro: fica, assim, incólume o princípio 

indemnizatório, que não é violado, e, da mesma forma, apura-se que é também ratio do 

instituto a vinculação subsidiária do segurador, daí que o crédito se transmita, em vez de se 

extinguir. 

 

3.1.6. Tese da diminuição dos prémios e da opção de política legislativa 

 I. Fizeram sentir-se, também, contudo, vozes críticas à construção de GENOVESE, 

sendo a mais importante a de EMILIO PASANISI, que, recolhendo os ensinamentos e o 

acervo ingente de estudos sobre a sub-rogação do segurador, volta a tratar o tema dos seus 

fundamentos. O Autor começa por esclarecer o conteúdo e âmbito do princípio 

indemnizatório: dos dados legais vigentes no CCit retira que as disposições em que o 

princípio aflora se destinam a operar tão-só no âmbito do contrato de seguro, tendo como 

fim evitar que este sirva contra os seus fins, i.e., que seja utilizado não como meio de 

previdência contra consequências económicas do sinistro, mas como meio de 

enriquecimento em consequência do sinistro274. Para PASANISI, nada impede que dum 

único facto material possam derivar dois distintos direitos a título diverso e que o titular 

possa exercê-los cumulativamente: em linha de princípio, não se vê porque o 

segurado/lesado não possa exercer o direito à prestação do segurador em sede de contrato 

de seguro, e, por outro lado, exercer o direito à indemnização do terceiro lesante em sede 

de responsabilidade civil, seja de que tipo for275. Para que tal cúmulo fosse proibido teria de 

haver norma expressa quer no Direito das Obrigações quanto à responsabilidade civil, quer 

                                                           
272 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.216. 
273 Autores que, de resto, MOITINHO DE ALMEIDA op.cit., p.216(12), cita aquando das considerações que tece e 
com que finda a análise sobre os fundamentos e a natureza jurídica da sub-rogação do segurador. 
274 PASANISI, “Ancora sulla natura e sul fondamento della surroga assicurativa”, Études offerts à Antigono 
Donati=Studi in Onore di Antigono Donati, vol.II – Diritto delle Assicurazioni e vario diritto, Centre des Congrès 
Internationaux, Paris, 1970, pp.531-532. 
275 PASANISI, op.cit., p.531. 



Francisco Rodrigues Rocha 

60 

 

no Direito dos Seguros: no que toca ao primeiro, o Autor diz ser pacífico ensinamento que 

a reparação do dano é devida independentemente de o lesado ter obtido, a outro título, um 

benefício em consequência do facto danoso, sendo que mesmo a compensatio damni cum lucro 

só é admitida quando a vantagem e o dano derivem do mesmo título, i.e., quando ambas 

derivem do facto danoso276; quanto ao Direito dos Seguros – excluindo a norma do 

art.1916 CCit por regular aspectos exteriores à relação de seguro tout court –, o contrato de 

seguro surge aqui dominado pelo princípio indemnizatório, pelo menos nos seguros de 

coisas, “ma questo principio non conduce affatto ad escludere il cumulo della indennità 

assicurativa e del risarcimento”277. O princípio indemnizatório destina-se a funcionar no 

interior do contrato de seguro, e não pode ser extrapolado para o seu exterior; é um meio 

predisposto a equilibrá-lo e a encaminhá-lo para o seu fim/causa, não a regular as relações 

entre o contrato de seguro e outras relações jurídicas: estas observações bastam, segundo 

PASANISI, para excluir que a base e o escopo do art.1916 CCit sejam a preservação e 

observância do princípio indemnizatório, pois que este preceito é dirigido a agir fora do 

contrato de seguro, coordenando os direitos advindos deste com os direitos derivados da 

relação ressarcitória, contrariamente ao que sucede com o princípio indemnizatório278. 

Assim, afirma “«principio indennitario» e divieto di cumulare i frutti dell‟assicurazione con 

il risarcimento del danno sono due cose diverse: talché il dire che l‟articolo 1916 è ispirato 

al concetto di far sì che l‟assicuratore possa impedire il cumulo non significa affatto dire 

che il «principio indennitario» è la base della surroga assicurativa e l‟osservanza di quel 

principio è il fine cui la norma è ispirata”279. 

 Assentando PASANISI que (1) o art.1916 dita disposições que permitem, sob certas 

condições, que o segurador evite o cúmulo de prestações pelo segurado, e que (2) o 

art.1916 não surge por obséquio ao princípio indemnizatório, o qual, por si, se restringe ao 

âmbito do contrato a se, sendo-lhe indiferente a questão do cúmulo, conclui dizendo, na 

esteira de TORRENTE
280, que o fim querido pelo legislador, quando deu ao segurador o 

meio de recuperar do responsável quanto houvesse pago nos termos do contrato de 

seguro, foi tão-só o de aligeirar o peso dos sinistros no interesse da mole de segurados 

sobre os quais recaem, a final, as despesas que gravam o segurador281. Esta sub-rogação 

teria, ainda, função recuperatória e, portanto, não deixava de ser uma vera sub-rogação, 

                                                           
276 PASANISI, op.cit., p.531. 
277 PASANISI, op.cit., p.531. 
278 Porque só age dentro da relação de seguro, sentiu o legislador, perante essa inerente limitação do princípio 
indemnizatório, a necessidade de proibir, no art.1910 CCit, o cúmulo de seguros sobre a mesma coisa que 
excedam o seu valor, aponta PASANISI, op.cit., p.532. O Autor inquire também a ratio da proibição do cúmulo 
de seguros sobre a mesma coisa que excedam o seu valor, e se esta norma proíbe também o cúmulo da 
prestação do segurador e da indemnização do responsável civil, i.e., o cúmulo de prestações de diferentes 
títulos. Mas, na base do art.1919 CCit, está a preocupação de evitar que exista um “interesse ao sinistro” que 
poderia incentivar a autoprodução do mesmo. 
 Esta preocupação não se verifica, nem poderia verificar-se, no caso do art.1916, no qual o sinistro 
não pode ser provocado pelo segurado, mas apenas por facto de pessoa diversa deste. Nem há motivos para 
temer, “come è stato ingenuamente prospettato”, que o segurado e o terceiro simulem um sinistro que 
apareça como causado só por este último, porquanto, em tal caso, haveria fraude contra o segurador, mas não 
cúmulo da indemnização contratual defraudada mais o ressarcimento do dano que, obviamente, o 
responsável simulado não pagaria. Sic, PASANISI, op.cit., p.533(7). 
279 PASANISI, op.cit., p.533. 
280 TORRENTE, “Rilievi in tema di surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni (1959), II, 2, p.135. 
281 PASANISI, op.cit., p.534. 
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ainda que de carácter particular282. Tenta refutar o argumento que GENOVESE dirige a esta 

ratio: o facto de introduzir um elemento estranho ao mecanismo do contrato de seguro 

individualmente considerado283. Para PASANISI, não pode dizer-se estranho ao contrato de 

seguro, o qual se baseia sempre numa comunhão de riscos e no equilíbrio entre massa de 

prémios e massa de sinistros (lei dos grandes números), um elemento que influi sobre a 

comunhão de riscos para aligeirar o equilíbrio entre a massa de prémios e a de sinistros. 

Ainda que se trate dum elemento económico do contrato, não é difícil, para o Autor, 

admitir que o legislador o tivesse tido presente aquando da elaboração do art.1916 CCit284.  

 Esta ratio permitiria explicar porque é concedida a sub-rogação nos seguros de 

acidentes pessoais, onde não surgem qualquer problema de licitude do cúmulo de 

prestações, nem se coloca a questão da violação do princípio indemnizatório285. Explica 

também a não automaticidade da sub-rogação com o mero pagamento, pois, dado o fim da 

sub-rogação, é o segurador que deve julgar se a exerce ou não, concedendo-lhe, portanto, a 

lei um poder de se sub-rogar (potere di surrogarsi), i.e., um direito potestativo de subingresso 

nos direitos do segurado contra o terceiro, o qual, não sendo este direito do segurador 

exercido, é devedor exclusivo do segurado/lesado em consequência da relação jurídica 

derivada de responsabilidade civil286. Explica, também, a licitude, sem que seja necessária 

convenção nesse sentido, da cobrança pelo segurado, já pago pelo segurador, da quantia 

devida para o segurador287. Uma consequência, relevada pelo Autor, de a sub-rogação ser 

um direito potestativo de subingresso é o diferente prazo de prescrição288.  

 A crítica a GENOVESE vem depois de firmados os referidos pressupostos da tese de 

PASANISI. Embora concorde com a construção de GENOVESE nas suas linhas gerais289, 

discorda nalguns pontos. Primo, a tese não oferece uma cabal explicação para os seguros de 

acidentes pessoais, aos quais é estendido o regime da sub-rogação ex art.1916 CCit, e que 

são o caso mais frequente de sub-rogação, segundo PASANISI, pois que, nestes, não se 

verifica a ratio de garantia subsidiária da solvência do terceiro, nem aqui a indemnização 

devida é correlata ao dano sofrido pela pessoa em clara derrogação do princípio 

indemnizatório (mesmo que só entendido no plano interno da relação de seguro). Secundo, a 

construção de GENOVESE aponta logicamente, ao contrário do que o Autor reputa, mais 

para uma configuração da sub-rogação em termos automáticos, do que para um direito 

potestativo de sub-rogação, pois para ser encarada como direito potestativo tem de ser 

vista como eventual, não como uma consequência inelutável do contrato, sob pena de 

violação do mesmo, como aponta GENOVESE
290. Tertio, GENOVESE toma como base que a 

                                                           
282 PASANISI, op.cit., p.534, em resposta a GASPERONI, “La cosidetta surroga dell‟assicuratore”, Atti dell’VIII 
Convegno di Perugia, Giuffrè, 1968, pp.33 e ss. 
283 A crítica foi dirigida por GENOVESE numa sua intervenção no Convegno di Perugia, Atti dell’VIII Convegno di 
Perugia, 1968, p.301, mas o Autor também fez a crítica a este fundamento em “Il fondamento razionale della 
surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni 35 (1968), 1, p.17. 
284 PASANISI, op.cit., p.536. 
285 PASANISI, op.cit., p.534. 
286 PASANISI, op.cit., p.534. 
287 PASANISI, op.cit., p.535. 
288 PASANISI, op.cit., p.535. 
289 PASANISI, op.cit., p.538, diz, a propósito da tese de GENOVESE, “Non si può negare che la costruzione sia 
suggestiva: essa ha il pregio innegabile di risolvere il problema con gli strumenti propri del meccanismo 
assicurativo, facendo cioè una semplice, corretta applicazione del principio indennitario nell‟interno del 
contratto”. 
290 PASANISI, op.cit., p.540. 
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obrigação do segurador é a de pagar, em caso de sinistro causado por terceiro, o que o 

terceiro não haja pago, quando, para PASANISI, ao invés, a obrigação do segurador é a dum 

pagamento incondicional nos termos do contrato, com a ressalva de poder (ou não) exercer 

o direito de sub-rogação, pois não se pode dizer que o facto de existir um crédito contra 

um terceiro tenha impedido a constituição da obrigação do segurador, pois esta tem título, 

limites e características próprias e é indiferente à relação de responsabilidade291: o Autor 

leva, portanto, às últimas consequências uma separação analítica e metodológica entre a 

relação de seguro e a relação de ressarcimento com base em responsabilidade civil. Ciente 

de que esta concepção poderia levar a uma insustentável separação entre as duas relações 

que, dalguma forma, se entrecruzam, PASANISI frisa que a coordenação entre as duas já não 

tem a ver com considerações que se possam retirar do interior do contrato de seguro, 

como faz GENOVESE, mas sim com motivos a si externos e, por isso, inerentes ao aspecto 

económico-político da actividade seguradora; coordenação essa que o art.1916 CCit confia 

ao segurador, atribuindo-lhe uma faculdade de sub-rogar-se, e não a titularidade do direito 

contra o terceiro como consequência da satisfação da obrigação do segurador. 

 A tese de PASANISI obteve grande consenso no espaço jurídico italiano. Reflexo 

disso são os numerosos Autores que se servem da sua construção e que a ela aderem, 

dentre os quais podemos citar, e.g., ANTONIO LA TORRE
292 ou ALDO DURANTE

293. 

 

 II. Também ANTONIO LA TORRE, tributário da revisão do instituto feita por 

PASANISI, toma uma posição alicerçada na diminuição do prémio como  correspectivo da 

sub-rogação e nas opções de política legislativa. Depois de perpassar pelos argumentos 

avançados pela tese tradicional294 – que identifica como a tutela do princípio 

indemnizatório e o respeito pelo princípio da responsabilidade aliado ao da relatividade dos 

contratos295 –, passa a considerar como ratio a observância “di una buona norma di tecnica 

assicurativa” consistente no princípio da repartição mutualística dos riscos e dos custos, 

através do qual, permitindo-se ao segurador a parcial recuperação das somas adiantadas 

para cobertura dos sinistros causados por terceiro, se atinge o escopo de diminuir os custos 

de gestão do ramo, com o resultado de diminuir a totalidade dos prémios e de aumentar as 

                                                           
291 PASANISI, op.cit., pp.541-542. 
292 ANTONIO LA TORRE, “Il punto sulla surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni XLV (1978), 4/5, pp.343 
e ss. 
293 DURANTE, “La giurisprudenza e la c.d. surrogazione assicurativa”, Assicurazioni XLIII (1976), 1, p.531, ao 
acolher a tese de PASANISI, segundo a qual o direito do segurador se funda sobretudo na necessidade de 
alimentar o seu capital para fazer frente às suas obrigações, baseando-se, portanto, em razões mais 
económicas e políticas que propriamente jurídicas. 
294 ANTONIO LA TORRE, “Il punto sulla surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni XLV (1978), 4/5, 
pp.344-345, refuta, ainda, além de postergar a tese tradicional, a tese de SALANDRA, que encontra a ratio 
justificativa do instituto no facto de o seguro operar uma substituição integral do segurador ao segurado na 
sua situação patrimonial em relação a um objecto e a um risco determinado, o que levaria a que o segurador 
também suportasse a perda do objecto e, assim, lhe fossem atribuídos os direitos correspondentes. Os 
argumentos contra são: 1) a tese prova demais, pois se é o segurador que sofre o dano, então não haveria 
necessidade de sub-rogação, pois ele seria o único e efectivo titular do direito ao ressarcimento; 2) é uma 
premissa inaceitável, pois o segurador, assumindo o risco previsto no contrato e a obrigação de reparar o 
dano produzido pelo sinistro, garante/cobre o segurado, mas não se substitui na sua situação patrimonial, 
nem a faz sua, como se houvera a titularidade do bem lesado (no máximo, poderia falar-se de abandono da 
coisa segurada ao segurador, mas nada tem a ver com este caso, além de ter manifesto carácter excepcional) 
(ANTONIO LA TORRE, op.cit., pp.344-345).  
295 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.343. 
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garantias colectivas em benefício da mole de segurados e de cada um, evitando-se, assim, 

que se produza um enriquecimento injustificado do segurador em cada caso concreto, uma 

vez que o prémio terá sido calculado e aplicado em medida mais baixa, tendo em 

consideração a possibilidade de sub-rogação296. O Autor dá a este argumento uma 

relevância central, uma vez que “a voler escludere la riduzione dei premi rientri nella finalità 

o almeno nel congegno tecnico della surroga, riesce più difficile spiegare il perché venga 

attribuito all‟assicuratore, e gratuitamente, il credito dell‟assicurato (danneggiato) verso il 

terzo responsabile”297: pois, se é verdade que nem o terceiro deve ser exonerado da sua 

responsabilidade, nem o lesado pode cumular o ressarcimento do dano com a prestação do 

segurador, não menos o é que o problema reside em saber por que razão é atribuída a este 

a soma que o terceiro deve pagar e que o lesado/credor não pode receber, quando, em 

bom rigor, a sua atribuição (cobertura/garantia) teve como contraponto o pagamento dos 

prémios298. Para LA TORRE, a soma devida pelo terceiro pode, bem, ser destinada a um 

hipotético “fundo de garantia” ou, “meno utopisticamente”, destinada a reforçar as 

garantias colectivas em harmonia com o princípio da mutualidade, ou, então, deve 

simplesmente tomar-se em conta que as recuperações obtidas ex subrogatione devem 

repercutir-se sobre a totalidade dos prémios, diminuindo-os, de tal modo que o menor 

custo do prémio, benefício de carácter geral que aproveita a cada um dos segurados, 

compensaria a vantagem obtida pelo segurador com a sub-rogação, excluindo-lhe a 

gratuitidade e justificando-a também sob o plano do equilíbrio contratual299. 

 Depois destes considerandos, dá razão a GENOVESE – salvo quando este posterga 

como ratio a diminuição do prémio – quando diz ter a sua explicação uma parte de verdade, 

i.e., o seguro, nestes casos, tem como ratio a garantia subsidiária que é prestada pelo 

segurador, porquanto não quer acartar sic et simpliciter com a cobertura quando haja um 

terceiro responsável: o prémio surge, então, como contraponto da garantia. Todavia, este 

raciocínio de GENOVESE – cujas consequências são: se o terceiro pagar antes, o segurador 

libera-se; mas se este pagar antes, sub-roga-se – leva a que o segurador acabe por se livrar, 

in toto aut partim, do peso económico dum risco por si assumido contra o pagamento dum 

prémio, risco esse pelo qual se obrigou independentemente das causas300. A possibilidade 

de sub-rogação é, na opinião de La Torre, um instrumento valioso para o segurador 

“volgere in suo favore l‟alea del contratto”, sobretudo no caso de ocorrência do sinistro 

causado por terceiro, dado que o segurador recupera a prestação por si paga, ao mesmo 

tempo que arrecada os prémios: este factor não pode deixar de ter influência e reflexo na 

composição dos interesses das partes no contrato, o que sucede com a diminuição do 

prémio301.  

                                                           
296 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.342. 
297 ANTONIO LA TORRE, op.cit., pp.343-344. 
298 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.344(7). 
299 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.344(7). 
300 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.346(16), completa este raciocínio com a ideia de que o segurador que se 
obriga a indemnizar o sinistro causado por outrem oferece uma cobertura maior do que o seguro restrito a 
causas naturais ou fortuitas, pelo que, perante o maior âmbito da cobertura, é natural que o prémio seja mais 
elevado: todavia, a ver bem, uma fracção desse risco é neutralizado pela possibilidade de sub-rogação contra 
terceiros responsáveis (solventes), e, por conseguinte, se não se tiver este factor neutralizante em conta no 
cálculo do prémio, este será superior ao devido.  
301 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.346. 
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 Portanto, para LA TORRE, a sub-rogação só será lícita, nos casos que a possibilidade 

de recuperação, favorável ao segurador, tenha sido contemplada em sede de apreciação 

estatística do tipo de risco de forma a incidir sobre a tarifa dos prémios, diminuindo o 

encargo para a massa de segurados, e, então, o benefício em que se traduz a sub-rogação, 

cujo custo vem desta forma equamente repartido, torna-se geral e o equilíbrio do sinalagma 

contratual não é turbado. Caso contrário, o benefício será só do segurador que, se tiver 

calculado o prémio sem ter conta da eventual sub-rogação, vem a obter, ao exercê-la com 

sucesso, um enriquecimento indevido302. 

 Mas ficar por aqui seria obnubilar um aspecto de não somenos importância: não 

obstante os controlos directos e indirectos que as entidades estaduais podem exercer sobre 

a determinação dos prémios, estes, regra geral, são fixados unilateralmente pelas empresas 

seguradoras, o que implica dar-lhes livre trânsito para exercerem o seu direito de sub-

rogação, desconsiderando que tal vantagem seja repercutida no cálculo da determinação do 

(menor) prémio303. É no seguimento desta constatação que flecte o seu pensamento: é, por 

isso, compreensível, para LA TORRE, o cauto posicionamento dos Autores que, não 

obstante amiúde advirtam que o segurador sói incluir os eventuais recobros nos cálculos 

comerciais da sua gestão, observam que o fundamento da sub-rogação “è più di politica 

legislativa che strettamente giuridico: una politica legislativa «che tiene in sommo grado 

conto», oltre che del principio indennitario, «delle esigenze dell‟industria assicurativa»”304. 

Finda, citando PASANISI
305, no sentido de que a ratio não se atém ao princípio 

indemnizatório, antes o critério que explica a sub-rogação do segurador advém duma mera 

orientação de política legislativa que levou o próprio legislador, “per favorire i fini sociali 

dell‟assicurazione (diminuendone l‟onere e perciò il premio), ad alleggerire la posizione 

dell‟assicuratore col concedergli la facoltà di diminuire il proprio danno mediante l‟azione 

da esercitare verso il terzo in luogo dell‟assicurato quando questi conseguirebbe, in 

occasione del sinistro e sia pure come giusto rispettivo dei premi pagati, un miglioramento 

della situazione patrimoniale”.   

 

 III. O “velho” e “segundo” ANTIGONO DONATI, juntamente com VOLPE 

PUTZOLU, inverteu, posteriormente, as suas anteriores opiniões neste tocante, com não 

despiciendas novas considerações. Começam os Autores por dizer que, com base na 

individuação do princípio indemnizatório como fundamento da sub-rogação do segurador, 

se negou a validade da cláusula de renúncia à sub-rogação mesmo quando opera a favor do 

segurado e, ainda, se propugnou automaticidade da sub-rogação306.  

                                                           
302 ANTONIO LA TORRE, op.cit., pp.346-347.  
303 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.347. 
304 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.347, que, neste ponto, toma as palavras expressivas de MORANDI e DONATI, 
e também nas de SANTI, quando este diz que a sub-rogação não se exaure no princípio indemnizatório, antes 
se divisa, junto com a finalidade de responsabilizar o terceiro, e de simplificação das relações triangulares 
entre sujeitos, no propósito de “tutelare l‟assicuratore”. 
305 Pasanisi, “Opinioni su un problema discusso: la surroga assicurativa”, Diritto e Prattica nell’Assicurazione 
(1976), pp.79-80, apud ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.347. LA TORRE, porém, não alinha em todos os pontos 
com PASANISI, pois este, ult.cit.op., é induzido, segundo LA TORRE, op.cit., p.348(21), a ver a ratio do instituto 
exclusivamente em razões de política económica “in modo forse eccesivo”, pois não basta para explicar esta 
figura.  
306 DONATI/PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni9, Giuffrè, 2009, p.169. 
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 Em crítica ao princípio indemnizatório como ratio da sub-rogação do segurador, 

objectam à tese tradicional que a indemnização devida pelo terceiro responsável não 

comporta em si um enriquecimento injustificado do segurado, porque é diverso o título do 

ressarcimento nas duas hipóteses – respectivamente, o contrato de seguro e o acto ilícito 

do terceiro), bem como por a prestação do segurador encontrar o seu correspectivo no 

pagamento do prémio307.  

 Para DONATI/PUTZOLU, o reconhecimento do direito de sub-rogação ao segurador 

que haja pago a indemnização é, com efeito, tão-somente um problema de política 

legislativa308. 

 O único ponto em que possa dizer-se justificada a sub-rogação é o facto de esta 

(poder) reflectir-se sobre o cálculo do prémio, uma vez que permite ao segurador recuperar 

uma parte das indemnizações pagas aos segurados e, portanto, indirectamente, pode trazer 

uma vantagem para a totalidade dos segurados309. 

 Assentes estas considerações, DONATI/PUTZOLU entendem, então, poderem 

resolver-se, sobre bases mais equitativas e respeitosas da autonomia das partes, a questão 

do momento da eficácia da sub-rogação e a questão da validade da renúncia à sub-rogação 

pelo segurador. Concluem pela validade da renúncia e pela não automaticidade da sub-

rogação, que, por isso, opera ex voluntate do segurador310. 

 

3.1.7. Posição adoptada 

 Feito um excurso pelas teses explicativas da sub-rogação do segurador, impõe-se 

tomarmos posição neste aceso debate.  

 Afastamos ab ovo as teses processuais e a tese do dano do segurador: nem a sub-

rogação enquanto transmissão de créditos é enquadrável na açcão sub-rogatória (arts.606.º 

a 609.º CC), nem o cumprimento dum débito alheio pode ser visto como um “dano” e a 

sub-rogação uma “indemnização”: por um lado, fora uma indemnização, e quadraria mal 

com a transmissão das garantias e outros acessórios do crédito (art.582.º, n.º1, ex art.594.º 

CC), pois aquele direito nasce ex novo na esfera jurídica do lesado311; por outro lado, nas 

palavras de ANTUNES VARELA, “a ideia da reparação do dano aparece ligada, nos diferentes 

sistemas jurídicos, ao sofrimento dum prejuízo por facto ilícito de outrem, por causa do 

risco criado por coisas ou actividades perigosas ou pela sobreposição de um interesse alheio 

de plano superior (danos causados por factos lícitos). E não se coaduna, ou mal se concilia, 

com a prática espontânea de um acto que o próprio lesado leva a cabo para acautelar os 

seus interesses, como sucede com o pagamento da dívida de outrem”, como sucede nos 

casos de sub-rogação legal312.  

 Pensamos não ser satisfatória a explicação dada ao instituto pela doutrina 

tradicional, que o explica por recurso às ideias de salvaguarda do princípio indemnizatório 

– cuja ratio assenta em que o seguro deve ser um veículo de compensação, não uma forma 

de transformar o seu infortúnio em lucro –, prevenindo uma dupla indemnização, e do 

princípio da relatividade dos contratos, pelo qual o terceiro não pode beneficiar de o dano 

                                                           
307 DONATI/PUTZOLU, op.cit., pp.169-170. 
308 DONATI/PUTZOLU, op.cit., p.170. 
309 DONATI/PUTZOLU, op.cit., p.170. 
310 DONATI/PUTZOLU, op.cit., p.170. 
311 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.355-356. 
312 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.356. 
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se encontrar segurado. Primo, e argumento central de toda esta discussão, amiúde 

esquecido, é o de que o correspectivo sinalagmático para a cobertura e prestação 

indemnizatória (ou predeterminada) do segurador é o pagamento do prémio:  isto bastaria à 

luz dos princípios do Direito Privado geral para excluir qualquer enriquecimento sem causa 

do segurado caso percebesse duas prestações indemnizatórias e admitir, neste caso, o 

cúmulo de pretensões, que não é senão aparente, pois não têm a mesma fonte/facto 

constitutivo. Secundo, o dever de indemnizar do seguradir é um dever primário de 

indemnizar ex contractu, e não um vero dever (secundário) de indemnizar ex delicto, ou por 

força de responsabilidade objectiva ou por factos lícitos313. Tertio, o princípio 

indemnizatório, como apontam TORRENTE e PASANISI, vale no seio da relação de seguro 

tout court (cf. arts.128.º e 132.º LCS, para o sobresseguro314), não podendo ser transposto 

para a relação de responsabilidade entre o segurado/lesado e o terceiro: o que significa que 

não impede, à partida, o cúmulo de pretensões. Quarto, como nota PASANISI, esta 

constatação não é prejudicada pelo facto de o ser “vedada” a pluralidade de seguros 

(art.133.º LCS)315, uma vez que o que aí está em causa é não tanto o cúmulo em si, mas a 

preocupação de evitar que surja um interesse positivo na verificação do sinistro que 

poderia, por este via, levar ao incentivo generalizado da autoprodução do mesmo: ora, esta 

hipótese, por definição, encontra-se excluída no caso do art.136.º LCS, no qual o sinistro, 

terá de ser provocado por pessoa diversa do segurado e do tomador; nem é de temer que o 

segurado e o terceiro simulem um sinistro que envolva a responsabilidade (aparente) deste 

último, pois, em tal caso, haveria burla contra o segurador (art.219.º CP) e prejuízo da sub-

rogação com liberação do segurador (art.136.º, n.º2, LCS), mas não cúmulo de 

indemnizações, uma vez que não faria sentido que o terceiro pagasse316. Quinto, por estes 

motivos, não procede o argumento de que com o cúmulo de pretensões, quando haja um 

terceiro responsável, haveria um incentivo à produção do sinistro. Sexto, mesmo 

encontrando o seu âmbito de aplicação restrito ao contrato de seguro, não é pacífico que 

seja de ordem pública e, consequentemente, inderrogável, o que, à luz do Direito 

                                                           
313 Cf., sobre a distinção entre o dever (primário) de indemnizar do segurador fundado no contrato e o dever 
(secundário) de indemnizatória fundado na responsabilidade civil, LIMA REGO, Contrato de Seguro e terceiros, 
pp.647-648, embora a Autora advirta para o facto de a obrigação do segurador ser decalcada sobre a 
obrigação de indemnizar com base na responsabilidade civil. 
314  O princípio indemnizatório determina que, no sobresseguro, o valor do capital seguro não seja superior 
ao valor do interesse seguro e tb. que o valor da indemnização não seja superior ao valor do interesse 
lesado/valor dos danos. Cf. LIMA REGO, op.cit., p.253, e COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub 
art.132.º, pp.373-377. 
315 No caso de pluralidade de seguros, a lei dita que o tomador ou segurado têm de a obrigação de informar 
dessa circunstância todos os seguradores (art.133.º, n.º1, LCS), cuja violação fraudulenta exonera estes das 
suas prestações (art.133.º, n.º2), dispondo, em seguida, um regime de solidariedade entre os seguradores, 
dentro dos limites da obrigação, deixando à libera electio do segurado a qual deles peça a prestação (art.133.º, 
n.º3). O segurador solvens regressará depois sobre os outros “na proporção que cada um teria de pagar se 
existisse um único contrato de seguro” (art.133.º, n.º4), deixando a questão para o âmbito das relações 
internas entre estes. 
316 O que refuta ou “neutraliza” ou, pelo menos, aplaca os argumentos (bastante impressivos) que podemos 
ver, e.g., em ROSSETTI, Le Assicurazioni – L’assicurazione nei codici; Le assicurazioni obbligatorie; L’intermediazione 
assicurativa2, op.cit., sub art.1916, §36, 10.2, pp.224-226, e ID., “La surrogazione dell‟assicuratore”, Le 
Assicurazioni Private II, op.cit., pp.2316-2324 de que a sub-rogação visa impedir a verificação dum interesse 
positivo no sinistro e que o seguro se torne numa fonte de lucro.  
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português, é confirmado pelo art.131.º, n.º1, LCS317. Septimo, há mesmo quem questione se 

existe verdadeiramente uma função indemnizatória dos seguros de danos,  pois a 

indemnização pode ser superior aos danos (mesmo que reais) no caso da cláusula de 

primeiro risco, nos termos da qual o segurado ressarcirá integralmente o dano sofrido até à 

concorrência do capital do capital seguro em qualquer caso (seguro em primeiro risco 

relativo) ou apenas sob condição de a diferença entre o valor da coisa e o capital seguro 

não exceder determinada percentagem desse capital (seguro em primeiro risco relativo); 

outros exemplos de “seguros de coisas de capitais” em derrogação ao princípio 

indemnizatório seriam o seguro de valor em novo, o seguro contra o mau tempo nas férias 

e o seguro de vida de animais; um exemplo histórico de proibição de aplicação do princípio 

indemnizatório é dado pelos seguros de valor aceite ou consentido (valued policy laws), nos 

seguros de incêndio (que funcionava, na prática, como seguro de capitais), nos termos dos 

quais se presumia de forma inilidível que o dano correspondia ao capital seguro: nem por 

isso deixou de se estar perante um seguro de danos, os seguradores foram incentivados a 

assegurar-se da correcção das avaliações e nunca se provou que a lei tivesse incentivado o 

aumento de casos de fogo posto318; o art.131.º, quanto ao cálculo da indemnização, não 

prevê consequências para o caso de a prestação do segurador ser manifestamente superior 

ao dano, apenas o art.132.º, n.º1, para o sobresseguro, se prevê a redução do contrato, pelo 

que, ainda que considerássmos inválido ou ineficaz o contrato, no plano da qualificação, ele 

não deixaria de ser um contrato de seguro319. Com base nestas considerações tem-se 

postergado o princípio indemnizatório, e a função indemnizatória do seguro de danos: “é 

tudo uma questão de política legislativa: de eliminação dos incentivos à fraude e à 

destruição de bens como a vida, a integridade física ou a propriedade privada”, tal como 

acontece com a essencialidade do requisito de que o risco seja fortuito320. Octavo, o princípio 

da compensatio lucri cum damno não se aplica aqui, pois o crédito contra o segurador tem por 

base o contrato de seguro, e o crédito contra o lesante tem por base o facto ilícito danoso. 

Nono, contra o argumento tradicional fundado na relatividade dos contratos, de que o 

terceiro não pode beneficiar dum contrato a que é alheio, nada impede as partes de 

atribuírem um efeito jurídico a um terceiro no âmbito do contrato a favor de terceiro: se, 

porventura, o terceiro vier a beneficiar, e.g., duma renúncia à sub-rogação em seu favor, 

cremos ser a hipótese configurável nos termos do art.443.º, n.º2, CC.   

 Mas, não obstante este leque de observações, a sub-rogação do segurador é um 

dado normativo incontornável: se não o alicerça o princípio indemnizatório, nem no da 

relatividade dos contratos, em que se fundará?   

A nossa opinião é a de que a sub-rogação do segurador se funda em opções de 

política legislativa que visam reduzir os custos da indústria seguradora: essa circunstância 

há-de ter necessariamente repercussão sobre o montante dos prémios, sob pena de 

enriquecimento sem causa por parte do segurador. Não cremos que, no caso de o segurado 

                                                           
317 Que, todavia, estabelece o limite à derrogabilidade do princípio indemnizatório de o valor do interesse 
seguro atendível para o cálculo da indemnização não dever ser manifestamente infundado (art.131.º, n.º1, 
LCS). 
318 Vd. LIMA REGO, op.cit., pp.262-263. O seguro de pessoas ou capitais é, por natureza, não indemnizatório. 
319 LIMA REGO, op.cit., p.267. 
320 LIMA REGO, op.cit., p.268. O seguro de pessoas ou capitais é, por natureza, não indemnizatório. Estas 
considerações levam a Autora, op.cit., p.269 e ss., a adoptar um conceito de interesse no contrato de seguro 
em geral baseado na ideia de necessidade abstractiva numa perspectiva ex ante. 
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receber duas indemnizações a títulos diversos, haja enriquecimento ou violação do 

princípio indemnizatório: ele pagou os prémios precisamente para isso e o princípio 

indemnizatório cinge-se à relação de seguro tout court. É, aliás, esta consideração de política 

legislativa que liga o crédito contra o segurador e o crédito contra o segurado para efeitos 

de transmissão; créditos que, à partida, são autónomos entre si, porque, summo rigore, o 

segurador, quando paga, fá-lo por força do que se vinculou no contrato. 

Mas nunca esta ratio poderia subsistir sozinha: ela tem de ter alguma ligação com o 

jogo de interesses no contrato. Esse jogo de interesses dita que a sub-rogação há-de ter um 

necessário correspectivo: como, de resto, teria uma cessão de créditos. Aliás, sendo os 

créditos autónomos, summo rigore, aqui não há um fenómeno de vera sub-rogação: o 

segurador paga um débito seu e sub-roga-se noutro; há aqui uma forma peculiar de 

transmissão de créditos, próxima da cessio legalis. Aprofundá-lo-emas infra. Importante focar 

é que o correspectivo para esta “sub-rogação” é a redução dos prémios que se consegue 

com a redução dos encargos das empresas seguradoras. 

Não advogamos, contudo, a solução de VAZ SERRA de que deveria haver devolução 

dos prémios no caso de sub-rogação: se o contrato e o jogo de interesses em que se 

estrutura repercutir o benefício em que a sub-rogação se traduz para o segurador, então 

cremos que, dado não haver enriquecimento injustificado do segurador, não devem ser 

devolvidos os prémios pagos. 

 Não podemos, todavia, esquecer a consideração de GENOVESE, de que o seguro 

funciona aqui como uma obrigação subsidiária de garantia. Façamos, porém, uma precisão: 

o seguro, nos casos em que haja um terceiro responsável, tem um escopo de garantia, mas 

essa garantia não é em termos subsidiários (não há aqui benefício de excussão prévia), nem 

acessórios (os créditos são autónomos entre si). Trata-se, quando muito, duma obrigação 

autónoma do segurador que podíamos aproximar à garantia autónoma, dada a 

independência entre os créditos contra o lesante e contra o segurador, cuja aproximação ao 

contrato de seguro foi já amiúde por alguns Autores ensaiada321. 

 

3.2. Estrutura e momento de actuação da sub-rogação no contrato de seguro 

 Esta é uma questão, intrinsecamente correlata à ratio e natureza deste instituto, 

muito debatida no Direito italiano, mas que, não obstante, tem tido, amiúde, reflexos entre 

nós. 

 

3.2.1. A tese tradicional da automaticidade 

 A tese tradicional foi defendida, entre nós, por ADRIANO ANTHERO
322, CUNHA 

GONÇALVES
323, PINHEIRO TORRES

324, VAZ SERRA
325, MOITINHO DE ALMEIDA

326, 

                                                           
321 Entre nós, vd. as considerações de LIMA REGO, op.cit., pp.428 e ss. 
322 ADRIANO ANTHERO, op.cit., p. 184, diz: “Esta subrogação não está sujeita a nenhuma formalidade, por isso 
mesmo que deriva da lei; nem é preciso que os contractantes lhe façam alusão. (...) tem logar pleno jure a 
favor do segurador (...). Em todo o caso, é preciso que o segurador tenha pago a indemnisação.”  
323 CUNHA GONÇALVES, op.cit., p.578, ao dizer que “[a] sub-rogação pessoal, resultando da lei, não está sujeita 
a formalidade alguma, nem é preciso que as partes a ela façam qualquer alusão: o segurador fica subrogado 
porque  pagou a indemnização (art.441.º), seja em dinheiro, seja pela reconstrução, reparação ou substituição 
das cousas”. 
324 PINHEIRO TORRES, op.cit., pp.129-130, afirmando tratar-se aqui duma sub-rogação legal, reitera que “[p]ara 
que a subrogação se verifique é indispensável: que o segurador haja pago «a deterioração ou perda dos 
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BETTENCOURT DE FARIA
327, JOSÉ VASQUES

328, ROMANO MARTÍNEZ
329, MENEZES 

CORDEIRO
330 e COSTA OLIVEIRA

331, no Direito italiano por VIVANTE
332, MANFREDI

333, 

CAPOQUADRI
334, DONATI

335, SANTAGATA
336, SALANDRA

337, GASPERONI
338, ENRICO 

STEIDL
339. 

                                                                                                                                                                          
objectos»; e que haja um terceiro causador do sinistro. Desde que se verifiquem estas condições o «segurador 
fica subrogado em todos os direitos do segurado (…)”. 
325 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.º3204, p.226, embora não verse directamente o tema da 
automaticidade, envereda por esta via ao subsumir a sub-rogação do segurador nos cânones da sub-rogação 
legal, a qual é per se automática. 
326 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., de forma concorde aos pressupostos sobre os quais assentou a ratio e a 
natureza jurídica da figura, não admite que, paga a indemnização pelo segurador, subsista um direito do 
segurado, uma vez que o seu interesse já foi satisfeito, pelo que a única alternativa para si seria: “ou entender-
se que o segurador sucede imediatamente após o pagamento, e nos limites deste, no direito do segurado, ou 
reconhecer-se, enquanto a sub-rogação não é exercida, a admissibilidade de uma relação obrigatória 
desprovida medio tempore de sujeito passivo”. Conclui pela primeira alternativa, pois, primo, se se reconhece ao 
segurador um direito a sub-rogar-se, não se percebe por que condicioná-lo; secundo, a isso induz a letra do 
art.441.º CCom (“fica sub-rogado”); tertio, após suceder no direito, ope legis, o segurador poderá ou não 
exercer, conforme melhor lhe aprouver. Em favor deste seu entendimento dá conta das opiniões de 
SANTAGATA, GASPERONI, FERRARINI e dos direitos inglês e germânico. 
327 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit.,  p.792, escrevendo simplesmente, depois de concluir estarmos perante 
uma sub-rogação especial, que: “[a] sub-rogação do referido art.441.º é automática, ope legis, e opera-se, nos 
termos desse artigo, com o pagamento”.  
328 JOSÉ VASQUES, Contrato de Seguro, p.153, no sentido da automaticidade, refere: “Não parecem restar 
dúvidas de que a sub-rogação prevista pelo artigo 441 do Código Comercial opera automaticamente – o 
segurador […] fica sub-rogado –, distinguindo-se de uma mera faculdade atribuída ao segurador, que todavia não 
fica obrigado a exercê-la, na medida em que não se trata de princípio de ordem pública”. 
329 ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos Seguros – Apontamentos, Principia, 2006, p.120. O Autor detém-se 
brevemente sobre a sub-rogação do segurador, mas parece-nos clara a sua orientação no sentido da 
automaticidade, quando, depois de afirmar dever atender-se à sub-rogação legal, escreve: “a seguradora que 
liquidou um sinistro, havendo outro responsável, sub-roga-se, por mero efeito do pagamento, nos direitos do 
credor contra o terceiro responsável”. 
330 MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Comercial2, Almedina, 2007, p.820, ao reconduzir a sub-rogação do 
segurador, ainda que não tome definida posição acerca da automaticidade, parece, salvo melhor opinião, ao 
reconduzir a sub-rogação do segurador aos cânones da sub-rogação legal, adoptar a tese segundo a qual basta 
o pagamento para que aquele subingresse na posição do segurado. 
331 COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.136.º, II, 3, p.390, diz expressis verbis que 
“continuou portanto a solução da automaticidade da sub-rogação, que não reúne o consenso do direito 
comparado próximo, mas que é sem dúvida a solução mais simples, com as vantagens inerentes”. 
332 VIVANTE, Trattato di Diritto Commerciale IV4, p.580, quando escreve (no que foi seguido por tantos outros) 
que “[q]uesta surrogazione, come ogni surrogazione legale, non è soggetta ad alcuna formalità. Non occorre 
nemmeno che i contraenti vi accennino, perchè essa deriva dalla legge: l‟assicuratore è surrogato perchà ha 
risarcito”. 
333 MANFREDI, op.cit., pp.222-223, ao dizer tratar-se duma sub-rogação legal. 
334 CAPOQUADRI, op.cit., p.1085. 
335 DONATI, op.cit., p.183, que, depois de afirmar tratar-se a sub-rogação do segurador duma sub-rogação 
pessoal legal vera e própria, retira daí que “è surrogazione legale perchà, voluta dalla legge, opera de jure senza 
bisogno di volontà espressa delle parti”.  
336 SANTAGATA,  
337 SALANDRA, op.cit., p.308, que, neste ponto, tem uma posição sui generis: se, por um lado, afirma que a sub-
rogação é eficaz perante o terceiro com o mero facto da realização da prestação do segurador, sem 
necessidade de notificação ao devedor ou de aceitação sua, nos termos predispostos para a cessão de créditos, 
por outro lado, vem dizer, expressis verbis, que “[è] tuttavia opportuno che al terzo responsabile venga resa nota 
l‟avvenuta surrogazione, affinchè egli non abbia a pagare in buona fede all‟assicurato quale creditore 
apparente, rimanendo così liberato a norma dell‟art.1189”. Se, depois de lhe ter sido comunicada a realização 
da prestação pelo segurador, paga ainda assim ao segurado, seria forçado a pagar novamente, desta feita ao 
segurador, ressalvado o direito de repetição do primeiro pagamento que fez ao segurado nos termos das 
regras do enriquecimento sem causa. 
338 GASPERONI, “Assicurazione (in generale)”, NDI I, p.838, e ID., “Assicurazioni contro i danni”, NssDI I, 
p.1149, diz que a sub-rogação do segurador se torna eficaz ante o terceiro responsável em virtude do simples 
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3.2.2. A tese da comunicação ao terceiro ou da potestatividade 

 I. Esta tese, cujos propugnadores têm aumentado ao ponto de ser hoje dominante 

em Itália, é encabeçada por ANDREOLI, GENOVESE, PASANISI, ANTONIO LA TORRE, tendo 

a ela aderido BUTTARO
340, FERRARINI

341, DONATI/PUTZOLU
342 e a jurisprudência 

maioritária. 

 

 II. ANDREOLI, como já vimos, fundamenta o instituto no enriquecimento sem 

causa, ensaiando uma aproximação entre os dois que o leva a advogar não um automatismo 

absoluto, mas antes um automatismo relativo. Começa por rejeitar que à sub-rogação do 

segurador se aplique – como pretendeu alguma jurisprudência a si coeva343– analogicamente 

o art.1264 CCit pelo qual a cessão de créditos tem efeito, nos confrontos com o devedor 

cedido, quando este a tenha aceite, ou lhe tenha sido comunicada, tomando como ponto de 

partida que se trata duma forma peculiar de sucessão no crédito. ANDREOLI parte aqui de 
                                                                                                                                                                          
pagamento da indemnização pelo segurador ao segurado, não sendo necessário, portanto, que o segurador 
comunique ao terceiro a realização da sua prestação, nem que manifeste a vontade de se valor da sub-rogação. 
339 ENRICO STEIDL, Il Contratto di Assicurazione2, p.229, o qual, ao perfilhar o princípio indemnizatório como 
ratio do instituto, retira daí a consequência de regime de que pressuposto necessário e suficiente para que 
surja o direito de sub-rogação, i.e., para que se sub-rogue, é que o segurador tenha pago a indemnização, com 
a consequência de que não é precisa qualquer notificação do devedor, conquanto “motivi di prudenza, 
peraltro, consigliano che l‟assicuratore avvisi il terzo del diritto che egli ha, ad evitare che il terzo stesso, 
ignaro della esistenza della surrogazione, paghi all‟assicurato (creditore apparente: art.1189 C.C.) con effetto 
liberatorio”. Adere, pois, à tese da automaticidade, sem que, no entanto, deixe de “dar uma no cravo e outra 
na ferradura”, como é costume dizer-se vulgarmente.  
340 BUTTARO, op.cit., p.517. O Autor não obstante enveredar pela tese clássica assente no princípio 
indemnizatório, ao fazer a resenha das teses contra e a favor da automaticidade e contra e a favor da 
subsunção deste instituto à sub-rogação legal, parece concluir no sentido da necessidade de declaração ao 
terceiro da sub-rogação, nestes termos: “[s]i può pertanto concludere che l‟art.1916, a tutela della funzione 
indennitaria dell‟assicurazione, sancisce il trasferimento all‟assicuratore del diritto di credito dell‟assicurato 
verso i terzi responsabili, trasferimento che trova la sua fonte nella legge, in quanto l‟art.1916 lo sottrae al 
consenso del creditore ceduto, ma che diviene operante nei confronti del terzo solo se e quando l‟assicuratore 
dichiara di volersene valere”.  
341 FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, pp.448-451, que, depois de dizer que o problema da automaticidade 
é correlato às posições que os Autores tomam acerca da natureza jurídica da sub-rogação do segurador, 
aponta as três teses sobre esta natureza jurídica que leva(ra)m a tal conclusão: a tese da cessão necessária, a 
tese que a configura como um instituto particular do Direito dos Seguros, e a tese que a subsume à sub-
rogação legal. É então que elenca os argumentos contra a automaticidade e os seus pressupostos: não é sub-
rogação legal, porque o segurador paga um débito próprio, não doutrem; a dita sub-rogação respeita 
sobretudo à relação de seguro entre o segurador e o segurado, não entre o segurador e o terceiro, ao ponto de 
aquele poder pedir deste, se já pago por si e pelo terceiro, a quantia paga por este último; o direito de sub-
rogação nasce da função – não indemnizatória – que o seguro tem nesta factispécie que pressupõe a 
responsabilidade dum terceiro pelo sinistro; por último, a tese da automaticidade não permite a validade duma 
cláusula pela qual o terceiro, pago pelo segurador, demande, como seu mandatário, o terceiro. Depois destas 
considerações constata ser a tese da não automaticidade hoje pacífica, no que parece segui-la. 
342 DONATI/PUTZOLU, Manuale di Diritto delle Assicurazioni9, pp.169-170, que, após terem postergado o 
princípio indemnizatório como fundamento da sub-rogação, dizem que deste advieram nefastas 
consequências, a automaticidade uma delas. Afastado, pode então resolver-se o problema da automaticidade: 
dizem os Autores que “risponde al più elementare senso di giustizia che la disciplina della surroga non debba 
avere l‟effetto di procurare un ingiustificato vantaggio al terzo responsabile del danno”, logo, por este motivo, 
não se pode sufragar a tese da dita automaticidade da sub-rogação, que comportaria a impossibilidade de o 
segurado obter um duplo ressarcimento, com a consequência de que, no caso de o segurador não se servir da 
sub-rogação, o terceiro ver assim a sua responsabilidade eximida. Esta consideração leva, por conseguinte, 
DONATI/PUTZOLU a adoptar a tese que subordina a eficácia da sub-rogação à manifestação de vontade do 
segurador em dela servir-se. 
343 Cass. 23-X-1954, Foro pad. (1955), I, p.288, e Cass.16-IV-1954, n.1166, Foro it. (1954), I, c.579, cit. apud 
ANDREOLI, “Note in tema di surrogazione dell‟assicuratore”, RTDPC (1955), p.1099. 
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considerações suas atinentes aos requisitos de eficácia da cessão de créditos: para si, esta é 

eficaz ante terceiros, mesmo que estes não tenham sido notificados, o que é asseverado 

pelo facto de que, se o devedor cedido souber da cessão, só se libera pagando ao 

cessionário; só se ignaro é que pode liberar-se através do pagamento ao cedente, mas isto, 

segundo ANDREOLI, acontece assim por o pagamento ao não credor ser feito pelo solvens de 

boa fé, nos termos dos arts.1189 e 2559 CCit344. Por esta razão, seria errada a aproximação 

feita pela Cassazione à cessão de créditos, pois, por esta via, o segurado perderia o seu 

direito à indemnização contra o terceiro responsável com a realização da prestação do 

segurador, independentemente de qualquer notificação. 

 Quanto à tese, na altura em que escreve, dominante, começa por referir apoiar-se 

nos seguintes argumentos: primo, na letra do art.1916, §1.º, CCit quando diz que 

“l‟assicuratore che ha pagato l‟indennità è surrogato”; secundo, na subsunção da sub-rogação 

do segurador na sub-rogação legal; tertio, a norma do art.1589 CCit que, prevendo a perda 

ou deterioração por incêndio da coisa segurada pelo locador ou por conta deste, dispõe a 

não responsabilidade do locatário perante o locador segurado, desde que este último tenha 

sido indemnizado pelo segurador, uma vez que este se terá sub-rogado nos direitos do 

locador; quarto, o art.1000 do Codice della Navigazione de 1942345 quanto ao seguro obrigatório 

de acidentes pessoais dos passageiros transportados, que pressupõe que, depois de paga a 

indemnização a estes, a lei pressupõe que só o segurador, e não já os transportados, podem 

agir contra o transportador; quinto, os precedentes históricos da sub-rogação, os quais 

demonstram que operava no momento do pagamento, sem necessidade de ulteriores 

manifestações de vontade da parte dos contraentes. 

 Refuta os argumentos: primo, o facto de o art.1916 CCit dizer “è surrogato” é 

equivalente à fórmula “subentra” ou “subingresso”, ambas expressões reveladoras de 

automatismo, e ANDREOLI mostra haver outras disposições que usam a expressão 

“subingresso” sem que haja automatismo (v.g. art.1259 CCit para commodum repraesentationis, 

e 1780 CCit para perda da coisa pelo depositário); secundo, traz um argumento da letra dos 

arts.1589, 1916, 2856, 2857 e 2858 CCit, quando referem “diritto di surrogazione”, no 

sentido de que o legislador tomou a sub-rogação como um direito do segurador, i.e., uma 

faculdade em sub-rogar-se no direito de crédito do segurado contra o terceiro; tertio, este 

direito de que fala a lei não é senão um direito-poder ou direito potestativo de o segurador 

se sub-rogar, o qual deve ser exercido mediante uma declaração ad hoc, e que tem como 

consequência o subingresso do segurador no crédito do segurado346; quinto, é francamente 

                                                           
344 Sem que nos detenhamos em elucubrações sobre a cessão de créditos, a doutrina hoje parece ser, entre 
nós, unânime no sentido de que a cessão de créditos se dá imediatamente com a celebração do negócio base 
translativo (doação, compra e venda, permuta, datio in solutum), deixando, por conseguinte, o crédito de poder 
ser nomeado à penhora pelos credores do cedente, uma vez que ingressa no património do cessionário. 
Contudo, em relação ao devedor, a lei parece ser expressa no sentido de que a cessão só é oponível ao 
devedor após a sua notificação, aceitação (art.583.º, n.º1, CC) ou conhecimento (art.583.º, n.º2 CC), sendo 
também que a notificação ou aceitação pelo devedor que decide qual a cessão prevalecente em caso de 
múltipla alienação do seu crédito (art.584.º CC). Singrou, portanto, a ideia da diferenciação dos planos de 
eficácia da cessão de créditos em relação às partes ou em relação ao devedor e a terceiros. Na nossa doutrina, 
vd. ANTUNES VARELA, Obrigações II7, pp.310 e ss., ALMEIDA COSTA, Obrigações11, pp.817-820, MENEZES 

CORDEIRO, Obrigações II, pp.96-97, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, pp.15-33, e ID., Cessão de créditos, pp.313 e 
ss. 
345 Preceito hoje revogado pelo art.18 do Decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96.  
346 ANDREOLI, op.cit., p.1121, concluindo nestes termos: “[r]itornando all‟art.1916, tutto porta a ritenere che il 
«diritto di surrogazione», di cui è parola in questa disposizione, non abbia ad essere qualcosa di diverso da un 
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dúbio que os antecedentes históricos da norma apontem no sentido da automaticidade, 

bem pelo contrário eles mostram-nos que a praxis negocial anterior ia no sentido de o 

segurado se obrigar a ceder ao segurador os direitos que tivesse contra o terceiro lesante347;  

sexto, o art.1589 CCit não é uma inútil duplicação do art.1916 CCit, antes ele significa que, 

pago o locador pelo segurador, o locatário fica exonerado perante o primeiro até que o 

segurador se sub-rogue348; septimo, o art.1000 do Codice della Navigazione prevê um 

mecanismo não coincidente com o do art.1916, uma vez que não prevê a sub-rogação do 

segurador, mas uma “azoine di rivalsa dell‟assicuratore nei confronti del vettore”, pelo que 

daqui não podem retirar-se ilações quanto ao funcionamento do art.1916349; in fine, octavo, o 

Autor, depois de individualizar como ratio do instituto a proibição do enriquecimento 

injustificado, aproxima-o deste, dizendo que, por coerência sistemática deve admitir-se, in 

dubio, quanto à fisionomia da sub-rogação do segurador ao remover do património do 

segurado o crédito que tem contra o terceiro, que a sub-rogação não funciona em termos 

absolutamente automáticos, mas, quando muito, num automatismo relativo, nos termos do 

enriquecimento sem causa, devendo o segurador exercer esse seu direito350.  

 

 III. GENOVESE, depois de afirmar a função subsidiária de garantia da obrigação do 

segurador, diz que o teor do art.1916 CCit exprime bem a posição de sujeição dos terceiros 

face ao poder atribuído ao segurador: “[l]‟ordinamento giuridico non stabilisce la 

surrogazione (come pur sembra dire il primo comma), ma soltanto il diritto (potestativo) di 

surrogazione, il cui tempestivo e non equivoco esercizio conduce alla sostituzione effettiva 

dell‟assicurato per mezzo dell‟assicuratore entro il rapporto di danneggiamento nei 

confronti del terzo” 351. GENOVESE adere à egrégia demonstração de ANDREOLI, referindo 

expressão “è surrogato” não ser decisiva para exprimir a substituição imediata ope legis; para 

si, a norma do art.1916 CCit repete a expressão incolor e genérica que o velho Codice di 

Commercio tinha recebido do art.22, §1.º, da lei belga de 1874, quando a essência do 

fenómeno era tudo menos clara na mente dos juristas. A juntar aos argumentos de 

ANDREOLI, GENOVESE menciona o art.5, §1.º, do decreto de 17 de agosto de 1935, n.1765, 

sobre seguro obrigatório de acidentes de trabalho, que fala de “diritto di regresso” do 

segurador, e não de sub-rogação legal. Também o CCit 1942 repete a terminologia de 

“diritto di surrogazione”, constante já do art.1589. Mesmo tendo o conceito de “direito de 

sub-rogação do segurador” sido recebido pelo legislador, as fórmulas legais são diversas: o 

Codice della Navigazione prevê, no art.536, em favor do segurador “la facoltà di surrogarsi” 

ou, nos arts.1000 e 1016, “l‟azione di rivalsa”. Portanto, conclui, não se trata de sub-

rogação legal com imediata transmissão dos direitos do segurado; na esfera do segurador 

surge, ao invés, um autónomo e novo direito potestativo de sub-rogação, cujo exercício 

conduz à transferência dos direitos do segurado para o segurador352.  

                                                                                                                                                                          
«potere di surrogarsi» e che la formula «è surrogato», la quale, in tale disposizione, ricorre, per esprimere lo 
stesso fenomeno, rispetto al quale si parla di «diritto di surrogazione», esprima l‟effetto dell‟esercizio del 
«potere di surrogarsi»”. 
347 ANDREOLI, op.cit., pp.1113-1114. 
348 ANDREOLI, op.cit., pp.1108-1111. 
349 ANDREOLI, op.cit., pp.1111-1113. 
350 ANDREOLI, op.cit., p.1126. 
351 GENOVESE, op.cit., p.25. 
352 GENOVESE, op.cit., p.25. 
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 IV. PASANISI, pegando na explicação por si dada da ratio do instituo, que ancora no 

aligeiramento dos prémios (e, em última instância, em móbiles de política legislativa), 

sustenta que a substituição do segurador nos direito de crédito do segurado contra o 

terceiro não ocorre automaticamente com o mero pagamento: de facto, dado o fim da sub-

rogação, é o segurador que deve julgar se a exercita ou não, e, por conseguinte, o que a lei 

lhe concede é um poder de sub-rogar-se, i.e., um direito potestativo de subingresso no 

direito do segurado contra o terceiro, o qual, se este direito-poder não for feito valer, é 

devedor exclusivo do lesado/segurado em consequência da relação derivada da 

responsabilidade civil353. Com efeito, a percepção pelo lesado duma indemnização do 

segurador é facto estranho à relação de responsabilidade, não reagindo sobre esta no 

sentido de limitar os deveres do obrigado: só o exercício do poder de sub-rogação, 

tornando eficaz perante o terceiro a transmissão do crédito de ressarcimento ao segurador, 

coloca esse terceiro na posição de negar ao lesado a satisfação do crédito deferido ao 

segurador354. 

 

 V. ANTONIO LA TORRE começa por dizer ser pacífica a necessidade de prévio 

pagamento para se dar a sub-rogação: a questão centra-se, porém, em saber se basta ou não 

esse pagamento para ipso facto se dar a sucessão no crédito. 

 Começando pelos argumentos favoráveis à tese da automaticidade – seguida 

sobretudo por quem advoga tratar-se o instituto em causa de vera sub-rogação, mas 

também, mais residualmente, por quem vê nele uma sub-rogação especial ou uma cessão 

legal – elenca-os assim: primo, a letra do art.1916, §1.º, CCit, que exclui a relevância duma 

iniciativa do segurador para a verificação da vicissitude translativa (“è surrogato”); secundo, a 

própria ratio legis do instituto assente no princípio indemnitário, porquanto a manutenção 

do crédito na titularidade do segurado permitir-lhe-ia dispor dele ou exercê-lo em prejuízo 

do princípio inspirador da norma355. 

 Estes argumentos são débeis: primo, o argumento literal não é decisivo, nem in casu 

concreto, nem metodologicamente, circunstância esta relevada mesmo por propugnadores da 

tese em causa; secundo, contra o facto de, não fora a automaticidade, o segurado poder 

exercer o seu direito em violação do princípio indemnitário, pode dizer-se que o art.1916, 

§3.º, tem o remédio para isso, ao responsabilizar o segurado por prejudicar o segurador, 

obrigando-o a indemnizar este tendo como bitola a quantia por si recebida; tertio, para o 

mesmo argumento, o perigo também não é evitável pela tese da automaticidade, pois o 

segurado pode sempre, antes (e mesmo depois, desde que o terceiro o desconheça) do 

pagamento pelo segurador, fazer quanto lhe apraza com o seu direito (o que só pode ser 

minorado, se o segurador, paga a indemnização por si, notifica logo o terceiro); quarto, a 

tese da automaticidade não previne a dupla indemnização, depois do pagamento pelo 

segurador, pois, se não notificar o terceiro, este pode perfeitamente ignorar a existência do 

seguro e a fortiori o pagamento da indemnização pelo segurador, pelo que o segurado estaria 

ex art.2043 CCit legitimado a receber a prestação; quinto, nesta última hipótese, o terceiro 

pode eficazmente opor a sua boa fé mediante a tardia sub-rogação do segurador, o qual se 

                                                           
353 PASANISI, op.cit., p.534. 
354 PASANISI, op.cit., p.535. 
355 ANTONIO LA TORRE, “Il punto sulla surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni XLV (1978), 4/5, p.353. 
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verá constringido a intentar uma acção restitutória contra o accipiens/segurado, ex arts.1188 

e 1189 CCit; sexto, estas considerações complicariam a sub-rogação, quando o que esta visa 

precisamente é simplificar: em suma, é necessário o requisito da declaração ou 

comunicação ao terceiro, a par do pagamento, para que se dê a sub-rogação; septimo, a tese 

da automaticidade permite que o terceiro se isente de responsabilidade caso o segurador 

não a exerça, ao contrário do que acontece na tese oposta; octavo, a tese da automaticidade 

não permite que o segurador pague ocultamente e permita ao segurado, por conta daquele, 

obter a quantia do terceiro para a devolver ao segurador, pois, transmitindo-se o crédito 

automaticamente com o pagamento, ao segurado poderia ser eficazmente oposto que não é 

o titular do crédito356. 

 Conclui: impõe-se a tese da declaração ou comunicação, pela qual o efeito sub-

rogatório só se produz se e quando o segurador notificar o terceiro da realização do 

pagamento da indemnização e da vontade de se sub-rogar nos direitos do segurado; 

elemento subjectivo é a declaração, elemento objectivo o pagamento357. Isto significa que a 

dita “sub-rogação do segurador” seja afastada, quanto à natureza, de esquemas de 

transferência ope legis com eficácia automática, e, ao invés, aproximada da cessão de créditos 

ou duma “peculiare forma di successione a titolo particolare”358. Contudo, faz notar, na 

esteira de PASANISI, que há um inelutável efeito automático do pagamento: o direito 

potestativo de sub-rogação359. 

 

3.2.3. Posição adoptada 

 A questão da automaticidade ou não da sub-rogação com o pagamento colocou-se 

frequentemente em Itália, a par da questão da natureza jurídica, de forma a poder dar uma 

explicação omnicompreensiva e aproveitadora da validade de cláusulas de substituição 

processual voluntária do segurado, e de cláusulas de renúncia à sub-rogação pelo segurador, 

como já alertava GASPERONI. 

 Primo, o Direito é, desde a Escola Histórica do Direito ou Pandectística, entendido 

como um fenómeno histórico-cultural, pelo que a solução que advoguemos, à luz do 

Direito português, não deverá arredar-se, sem mais, do entendimente que tenha sido dado a 

esta questão. Entre nós, o problema não se tem colocado. Jurisprudência e doutrina 

repetem, desde o art.441.º CCom, os ensinamentos gerais, advindos do Direito Civil, de 

que a sub-rogação se dá ipso facto com o pagamento (cf. arts.589.º e ss. CC): aliás, muitos 

tomam-nos como pressupostos, dados adquiridos, não aquilatando da justeza da solução. 

Ainda quando os arestos dos nossos tribunais digam que a sub-rogação do segurador não é 

vera sub-rogação, não abordam a possibilidade da aproximação a outras figuras, como a 

cessão de créditos e.g., nem contestam que se perfaça ou não a “sub-rogação”, neste caso, 

tão-somente quando o segurador comunica ao terceiro lesante o seu pagamento e a 

intenção de fazer valer-se deste mecanismo recuperatório360. 

                                                           
356 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.356. 
357 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.357. 
358 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.358 e 360. 
359 ANTONIO LA TORRE, op.cit., p.360(52). 
360 Vd., colorandi causa, Ac.STJ 19-V-2011 (MARIA DOS PRAZERES PIZARRO BELEZA), proc.1029/06, Ac.STJ 
25-III-2010 (LOPES DO REGO), proc.2195/06: estes acórdãos, entre outros, não discutem a justeza de a sub-
rogação dar-se só com o pagamento, em vez de poder dar-se em momento posterior com a notificação do 
devedor: tomam como pressuposto geral que assim seja. 
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 Secundo, o único sinal em contrário, i.e., no sentido da não automaticidade da sub-

rogação vem-nos do seguro obrigatório de acidentes de trabalho, para o qual o art.17.º, n.4, 

LAT, vem-nos dizer que o segurador só pode sub-rogar-se contra o segurado quanto este 

não tenha pedido a indemnização ao terceiro responsável durante o período de um ano. 

Mas, tertio, sendo este regime especial, não podemos aplicá-lo à sub-rogação em geral; 

acrescendo ainda que não há qualquer lacuna: o art.136.º, n.º1, LCS, parece claramente 

induzir à automaticidade (ainda que, em Itália, a letra da lei, símil à nossa, não tenha 

aplacado os defensores da tese da potestatividade e comunicação). 

 Por outro lado, cremos valerem as considerações já expendidas, a propósito da ratio 

da sub-rogação, por TORRENTE contra a tese da não automaticidade de ANDREOLI, que 

conclui que a ratio do instituto se funda na proibição do enriquecimento sem causa do 

segurado, e, por essa razão, importaria fazer-se uma aproximação daquele instituto a este: 

primo, se o segurado se enriquecesse indevidamente com a prestação do segurador e a do 

lesante, então deveria atribuir-se a este o poder de impedir que este enriquecimento se 

verificasse, concedendo-lhe a excepção de ilegitimidade do segurado361; secundo, na sub-

rogação do segurador não se trata de remover um enriquecimento já verificado, como no 

enriquecimento sem causa, mas de evitar que se verifique, mediante a transmissão do 

direito à indemnização do segurado para o segurador; se houvesse aqui enriquecimento 

injustificado, seria ilógico – e presume-se que o legislador o não seja (art.9.º, n.º3, CC) – 

que o ordenamento jurídico o permitisse, para depois dispor um meio para poder eliminá-

lo362. Tertio, não há qualquer enriquecimento do segurado, se receber a prestação do 

segurador e o ressarcimento do dano: para haver enriquecimento sem causa, necessária é a 

verificação duma ausência de causa justificativa (negocial ou legal) para a deslocação 

patrimonial; ora, se examinarmos mais detalhadamente, vemos não existir qualquer 

enriquecimento do segurado perante o segurador, uma vez que a indemnização constitui o 

correspectivo do prémio pago ao segurado e encontra a sua fonte no contrato de seguro; 

nem há qualquer enriquecimento do segurado perante o lesante, posto que a obrigação de 

indemnização deriva da verificação dum facto ilícito danoso obrigacional ou 

extraobrigacional363. Quarto, para que existisse aqui enriquecimento, seria preciso que o 

ordenamento admitisse, sem limites, a compensatio lucri cum damno: ao invés, esta é consentida 

só quando o lucro seja consequência directa e imediata do facto ilícito ou do 

incumprimento obrigacional, ou seja, tais factos têm entre si a normal idoneidade para 

determinar o efeito vantajoso; a vantagem que o segurado aufere do segurador não é 

consequência normal, segundo o princípio da causalidade adequada, do facto danoso, mas 

antes fruto do contrato de seguro. 

 Quinto, sabemos que advogar a automaticidade significa, dalgum modo, defender o 

princípio indemnizatório, pois, se bem virmos, com esta solução, coarctamos em muito a 

possibilidade de o lesado vir a receber duas indemnizações: só nos casos indicados supra 

por LA TORRE, e no caso de renúncia antecipada ou posterior do segurador à sub-rogação 

(o que pode e costuma acontecer nalguns tipos de seguros, atento o jogo contratual de 

interesses), pois o crédito transmite-se para o segurador. 

                                                           
361 TORRENTE, “Ancora in tema di surrogazione dell‟assicuratore”, Assicurazioni (1958), II, p.6. 
362 TORRENTE, op.cit., p.6. 
363 TORRENTE, op.cit., p.6. 
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 Sexto, a verdade é que, summo rigore, o crédito nem se deveria transmitir ex 

subrogatione para o segurador, como veremos adiante: os créditos do segurado contra 

segurador e lesante são autónomos e independentes entre si (não acessórios, nem 

solidários). Todavia, eles são “ligados” para efeitos de transmissão do crédito do segurado 

para o segurador, por motivos de política legislativa conexos com a redução de encargos da 

actividade seguradora (que é tida – e bem, segundo cremos – como de eminente utilidade 

social) com necessários reflexos sobre os montantes dos prémios dos segurados (embora, 

como advertem alguns – não poucos – Autores, muitas vezes não tenha). 

 Septimo, se os créditos são, no puro plano dos princípios independentes, mas foram 

ex lege, ligados, qual, então, a técnica pela qual os ligaram, é o que aqui se pergunta: atribuiu-

se ao segurador um direito potestativo364 a subingressar na posição do segurado (isso 

resolveria muitas das hipóteses de validade de cláusulas de substituição processual e 

validade da renúncia e cúmulo de indemnizações) ou o legislador “ligou” os créditos 

tomando como “elo de conexão” o pagamento. Cremos ter sido o pagamento. 

 Octavo, é verdade que a letra da lei não é decisiva, mas também é verdade que não 

pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na 

letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso 

(art.9.º, n.º2, CC). Ademais, nono, a occasio legis parece ter tido em conta a automaticidade, e 

não a tese da comunicação ao terceiro. 

 Decimo, no fim de contas, pensamos não haver grande prejuízo quer para o 

segurado, quer para o segurador: por um lado, se é verdade que a tese da automaticidade, 

como diz LA TORRE, também deixa brechas no sentido de permitir a dupla indemnização, é 

também verdade que esse resultado não nos repugna de todo, como já justificámos; por 

outro lado, parece-nos que o prejuízo que possa advir para o lesante (que é o argumento 

central e mais importante da tese da comunicação e potestatividade) não é tanto quanto se 

diz e pode ser minorado, como diz SALANDRA, se o segurador notificar, não obstante, o 

terceiro, embora esta notificação não tenha como efeito tornar a transmissão eficaz perante 

o terceiro, mas apenas adverti-lo de que se deu: se ele, não obstante, pagar ao lesado, então 

paga mal e não tem como alegar o seu desconhecimento da transmissão. 

Por estas razões, iure condito, cremos ser a sub-rogação do segurador automática 

(art.136.º, n.º1 LCS), salvo no seguro obrigatório de acidentes de trabalho (art.17.º, n.º4, 

LAT). Iure condendo, julgamos que, uma vez que esta “sub-rogação” do segurador não 

                                                           
364 Ainda que tenhamos afastado a tese da comunicação e potestatividade, convém saber se estamos aqui 
perante um verdadeiro direito potestativo. Note-se que há aqui dois elementos que muitas vezes andam 
misturados: uma coisa é a notificação/comunicação ao terceiro, outra a manifestação do animus subrogandi: se é 
verdade que alguns Autores exijam os dois, outros dizem que o animus novandi presume-se da comunicação. 
Cremos ser esta a melhor opinião. Quanto a saber se se trata dum verdadeiro direito potestativo, importa 
delimitar os elementos destes: são de exercício unilateral e constituem um instrumento de conformação da 
ordem jurídica, cujo exercício determina a constituição, modificação ou extinção de situações jurídicas (estado 
de sujeição); outras características como a irrevogabilidade, não aposição de termo ou condição, ou 
necessidade de fundamentação em sede de direitos potestativos (com destinatário) podem sofrer atenuações 
(cf., por todos, OLIVEIRA FESTAS, Em Tema de Poderes Potestativos, Relatório de Direito Civil II – Direito 
Subjectivo, FDUL, 2003, pp.9 e ss.). Cremos existir aqui um estado de sujeição sobretudo por parte do lesado 
que vê um direito que está na sua esfera jurídica ser-lhe “retirado”, transmitido; quanto ao lesante, não nos 
parece que, não obstante não possa opor-se a esta mudança na titularidade activa do direito de crédito, a sua 
situação seja aqui diversa da que sucede num caso de sub-rogação ou cessão de créditos. Concluimos estar 
perante um direito potestativo com destinatário que produz uma situação de sujeição cujo efeito é translativo 
dum crédito.  
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quadra nos cânones da sub-rogação proprio sensu, e de forma a evitar que o terceiro lesante 

desconheça a realização da prestação pelo segurador e venha a pagar (mal) ao segurado, 

seria preferível aplicar analogicamente o regime predisposto para a cessão de créditos: a 

sub-rogação dar-se-ia entre o segurador e o segurado com o pagamento, mas para ser eficaz 

perante o terceiro importaria comunicar-lhe ou que ele dela conhecesse.  

 

3.3. Renúncia à sub-rogação pelo segurador    

 I. Também esta questão tem sido assaz discutida, e também, de novo, o tem sido 

em Itália.  

 A renúncia contratual à sub-rogação pelo segurador é frequente em dois tipos de 

apólices: na dos seguros de acidentes pessoais e na de seguro contra riscos de perda ou 

deterioração da mercadoria transportada365.   

 A renúncia à sub-rogação pelo segurador pode ser preventiva, no caso de ter sido 

acordada no contrato de seguro (ou numa sua modificação: art.406.º, n.º1, CC), ou 

sucessiva, no caso de ser feita após a realização da prestação do segurador e o subingresso 

na posição do segurado. Este último caso constitui uma verdadeira remissão de créditos 

(art.863.º, n.º1 CC)366. 

 Pode ainda a renúncia ser feita a favor do segurado ou a favor do terceiro.  

   

 II. Se a cláusula de renúncia (preventiva) for em benefício do lesante, reconhece-se 

unanimente a sua validade367, com base no facto de estarmos perante um contrato a favor 

de terceiro (cf. art.443.º, n.º2, CC)368: parece-nos, no entanto, que a natureza a favor de 

terceiro terá de advir da interpretação do contrato369. Por este modo, se conseguem os 

mesmos efeitos de um seguro de responsabilidade civil do lesante, conquanto soa 

acrescentar-se que a renúncia, neste caso, não abrangerá actos dolosos de terceiro, pois 

ninguém pode beneficiar de cobertura quanto a estes370. 

 

 III. Se a cláusula de renúncia371 (preventiva) for em favor do segurado, de forma a 

que este obterá, subsequentemente, duas prestações indemnizatórias, as opiniões oscilam. 

                                                           
365 ROSSETTI, Le Assicurazioni Private II, p.2352. 
366 Cf. GASPERONI, “La c.d. surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni (1966), I, p.631, MOITINHO DE ALMEIDA, 
op.cit., p.229, e ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2352. 
367 Já a reconhecia VIVANTE, op.cit., p.579, PICARD/BESSON, Traité Général des Assurances Terrestres II, n.317, 
p.729. 
368 Já assim, entre nós, MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.228, e PICARD/BESSON, Traité Général des Asscurances 
Terrestres II, n.317, p.729, ROSSETTI, Le Assicurazioni Private II, p.2353. 
369 ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos Seguros – Relatório, suplemento da Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, 2005, p.75(128), ID., Direito dos Seguros – Apontamentos, Principia, Cascais, 2006, pp.68-69, ID., 
“Contrato de Seguro: âmbito do dever de indemnizar”, I Congresso de Direito dos Seguros. Memórias, Costa 
Moreira e António Martins, Coimbra, 2000, pp.163-164(18), explicando o dever de o segurador pagar 
directamente ao terceiro nos seguros de responsabilidade civil, embora o ilustre Autor mostre dúvidas na 
qualificação dos destes seguros como contratos a favor de terceiro tout court, uma vez que é aí dificilmente 
enquadrável a indeterminação do terceiro no momento do ajuste do contrato e a complexa justificação da 
relação de valuta com um desconhecido, e LIMA REGO, op.cit., pp.491 e ss. 
370 DONATI, op.cit., p.182, MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.228. 
371 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.229, explica não haver, na renúncia a favor do segurado, proprio sensu 
renúncia, uma vez que, paga a indemnização pelo segurador, mesmo que haja renúncia antecipada à sub-
rogação, ele se sub-roga na mesma e o lesado perde o seu direito contra o terceiro, pelo que o que sucede será 
antes uma cessão condicional do direito do segurador para o segurado. 
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A cláusula é frequente no caso dos seguros por conta de quem pertencer (art.48.º, n.º6, 

LCS) contratados por transportadores ou expedicionários contra o risco de perda ou avaria 

das mercadorias transportadas372. 

 Contra a admissibilidade de tal cláusula, têm sido trazidos à colação os argumentos 

seguintes: primo, se fosse permitido ao segurado exigir a prestação do lesante depois de 

ressarcido pelo segurador, o eventual cumprimento da parte do responsável seria efectuado 

sine causa, constituindo uma espécie de pena privada373; secundo, porque a possibilidade de 

cumular a prestação do seguro e a derivada da responsabilidade civil levaria a que o 

segurado gerasse um interesse positivo na verificação do evento danoso, com consequente 

aumento da litigiosidade e de ilícitas simulações374; tertio, porque se fosse consentido ao 

segurado cumular a prestação do seguro e a indemnização por responsabilidade civil, o 

contrato de seguro tornar-se-ia numa fonte de lucro, tornar-se-ia um contrato de jogo e 

aposta, e violar-se-ia o princípio indemnitário que constitui o fundamento causal daquele375; 

quarto, o princípio indemnitário não é derrogável pelas partes376. 

 Há ainda uma posição intermédia que diz não ser a se inválida a cláusula, pois a 

violação do princípio indemnizatório pode dar-se por um comportamento do segurado 

posterior ao sinistro, mas pode também não se dar, v.g. se este não pedir a quantia ao 

lesante377, e ainda pode ser válida desde que não supere o dano sofrido, v.g. no caso de 

limitação de responsabilidade, insolvência parcial do terceiro, infrasseguro378. 

 Parece-nos, no entanto, que a renúncia à sub-rogação em favor do segurado é lícita, 

mesmo que redunde num cúmulo de pretensões. Primo, o princípio indemnizatório não é 

ratio da sub-rogação; secundo não é de ordem pública, podendo ser derrogado pelas partes, 

conquanto com o limite de o valor estipulado não deva ser manifestamente infundado (cf. 

art.131.º LCS)379. Tertio, a sub-rogação do segurador advém de razões cujo melhor julgador 

será o próprio segurador, pelo que o problema da renúncia à sub-rogação se resume à 

questão de saber, dentro do jogo de interesses contrapostos que é o contrato, quais as 

justificações práticas para tal renúncia e as contrapartidas, tendo, nomeadamente, em conta 

essa circunstância no cálculo dos prémios380: o que nos leva a dizer que, a haver renúncia, 

esta não será gratuita, mas antes onerosa, o que afasta que se trate aqui duma remissão 

donandi causa dum direito futuro, inadmissível (art.942.º, n.º1, ex vi art.863.º, n.º2, CC). 

Quarto, diz-se ainda que o cúmulo de pretensões não é contra os bons costumes, logo não é 

                                                           
372 Cf. FERRARINI, op.cit., p.447, ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2355. Com efeito, o 
transportador muitas vezes, em vez de segurar a sua própria responsabilidade, mas antes a perda ou 
deterioração das mercadorias por conta de quem pertencer: assim, é precisamente para evitar que o 
transportador, tomador do seguro, seja exposto a uma acção de sub-rogação, e perca interesse na celebração 
deste tipo do contrato, que se insere a cláusula de renúncia do segurador à sub-rogação. 
373 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2354. 
374 ROSSETTI, Le Assicurazioni Private II, p.2354. 
375 DONATI, op.cit., p.182, ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2354. 
376 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2354. 
377 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni2, sub art.1916, §36, p.2354. 
378 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.228-229. 
379 No sentido da derrogabilidade o princípio indemnizatório, postergando o seu carácter de ordem pública, à 
luz do novo regime do art.131.º LCS, vd. COSTA OLIVEIRA, op.cit., sub art.128.º e 131.º, pp.362-365 e 369-373, 
e LIMA REGO, op.cit., pp.223-271, negando que a função indemnizatória funde a natureza de qualquer 
contrato de seguro: seja de danos, seja de pessoas/capitais.   
380 PASANISI, op.cit., p.537, FERRARINI, op.cit., p.448. 
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nula a cláusula ex art.280.º CC, e, quinto, o princípio indemnizatório só joga no interior da 

relação de seguro tout court381.  

 Costuma ainda apontar-se que a renúncia terá de ser expressa, pois que, perante a 

inactividade do segurador, pode apenas dizer-se que o direito não é exercido, e não já que 

houve renúncia382.  

 Não partilhamos desta visão: o argumento prova demais; valesse ele, e não seria 

admissível, em caso algum, renúncias tácitas. O princípio geral é o de que todas as 

declarações negociais podem ser expressas ou tácitas (art.217.º CC), pelo que não vemos 

como possa não se admitir uma renúncia tácita através de comportamentos concludentes 

por parte do segurador, nos termos gerais. 

 

3.4. Excepções oponíveis pelo terceiro ao segurador 

 I. Estamos aqui em sede de meios de defesa do devedor transmitido, cuja sedes 

materiae para a sub-rogação (e para a cessão de créditos) é o art.585.º CC. Prevê este que o 

devedor possa opor ao cessionário, ainda que este os ignorasse, todos os meios de defesa 

que lhe seria lícito invocar contra o cedente, com ressalva dos que provenham de facto 

posterior ao conhecimento da cessão/sub-rogação. Como já reiterámos, este preceito não 

se aplica à sub-rogação voluntária do devedor – na qual o devedor transmitido só pode 

opor as excepções que decorram da relação entre si e o cessionário/sub-rogado –, mas 

aplica-se à voluntária do credor e à legal: bastaria que se enquadrasse neste último para a 

trazermos à colação neste tema. 

 Este regime vem previsto a propósito da cessão de créditos (art.585.º), mas não 

aparece no regime da sub-rogação, nem na remissão que o art.594.º faz para a disciplina da 

cessão. Contudo, seria prejudicial ao devedor que deixasse de poder invocar perante o novo 

credor os meios de defesa – excepções383 – que podia opor eficazmente perante o anterior 

credor, mesmo que os ignorasse: tal asserção funda-se ademais no princípio nemo plus iuris in 

aliud transferre potest quam ipse habet384. Por essa razão, para que o devedor não seja 

prejudicado, scilicet por uma transmissão dum direito em que não participou, e porque o 

crédito transmisso se mantém tal qual era, o art.585.º é analogicamente aplicável à sub-

rogação. A razão da aplicação do art.585.º à sub-rogação funda-se ainda, para alguns 

Autores, num princípio da equiparação entre as duas formas de transmissão de créditos 

(art.594.º)385: princípio que sofre apreciáveis excepções, entre as quais, v.g., a garantia da 

                                                           
381 PASANISI, op.cit., p.536. Não se pode, tb., para PASANISI, op.cit., p.537, perguntar a favor de quem opera a 
sub-rogação, pois quem quiser ver aí que ela aproveita ao segurado esquece que a obrigação deste é 
independente do contrato de seguro, e, portanto, a vantagem recairá sempre sobre o segurado que goze do 
ressarcimento duplo. Mas o Autor, segundo cremos, esquece que possa haver aí um contrato a favor de 
terceiro. 
382 GASPERONI, op.cit., Assicurazioni (1966), I, p.631. 
383 As excepções podem ser materiais e processuais. Sobre as excepções materiais, vd., por todos, MENEZES 

CORDEIRO, Da Boa Fé no Direito Civil, pp.734 e ss. 
384 Não é assim tutelada a boa fé do cessionário, nem a do credor sub-rogado, no art.585.º. Cfr. MENEZES 

LEITÃO, Cessão de créditos, p.350(168). 
385 Sic, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral, vol.II7, pp.351-352. O Autor aponta a importância do 
paralelo que o art.594.º delineia entre cessão e sub-rogação, ao mandar aplicar a esta o regime daquela, quer 
pelo seu lado positivo, caso em que se afirmaria o princípio da equiparação entre as duas formas de 
transmissão dos direitos de crédito – aplicação essa, na letra da lei, “com as necessárias aplicações” –, quer 
pelo seu lado negativo, “traduzido na sugestão da não aplicação das disposições legais omitidas na remissão”, 
nas palavras do Autor, op.cit., p.351. 
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existência do crédito (art.587.º, n.º1) inaplicável à sub-rogação, a preferência do credor 

originário na sub-rogação parcial (art.593.º, n.º2), em contraste com a concorrência paritária 

na cessão de créditos (art.604.º, n.º1), a não admissibilidade duma sub-rogação gratuita, 

uma vez que pressupõe necessariamente o cumprimento, ao contrário da cessão (art.578.º, 

n.º1), assim como a proibição de cessão de direitos litigiosos não se aplica à sub-rogação 

(art.579.º). 

 A aplicação à sub-rogação do regime do art.585.º para a cessão encontra um 

considerável óbice, donde a omissão no articulado daquela: a cessão nasce dum contrato 

em que o devedor não é parte, assim se explicando também que possa opor ao cessionário 

todos os meios de defesa que lhe seria lícito invocar contra o cedente, ao passo que a sub-

rogação, podendo ser efectuada pelo devedor, mal se compreenderia que, pelo menos nessa 

modalidade, lhe fosse concedida igual liberdade contra a posição do credor386. Esta 

constatação impõe que o regime dos meios de defesa invocáveis contra o sub-rogado não 

se aplique no caso de sub-rogação voluntária pelo devedor, mas já não se divisam razões 

para desaplicá-la aos casos de sub-rogação pelo credor e de sub-rogação legal, casos que, 

neste particular, se aproximam mais da disciplina da cessão. O crédito aí transmitir-se-á não 

apenas com as garantias e acessórios, mas também com os vícios ou defeitos. 

 Assim sendo, o devedor continuará a poder opor ao sub-rogado as excepções que 

impedissem a constituição do crédito (v.g. invalidade do negócio), o extinguissem (v.g. 

resolução, cumprimento, prescrição, compensação ou outro facto extintivo) ou 

paralisassem o seu exercício (v.g. prazo da prestação, exceptio non adimpleti contractus ou exceptio 

non rite adimpleti contractus, direito de retenção). 

 Não é, no entanto, possível opor ao sub-rogado excepções provenientes de facto 

posterior ao conhecimento da sub-rogação (art.585.º, in fine). A ratio legis de tal solução 

reside em pretender-se evitar que, por acordo, devedor e credor criem excepções em 

prejuízo do sub-rogado387. 

 Questão controversa, mas desta feita no que toca à cessão de créditos – onde o 

preceito se insere –, é a de saber se o devedor pode opor ao cessionário as excepções 

resultantes do próprio negócio da cessão388. No Direito alemão, o §409 BGB é expresso no 

sentido de que, feita a notificação ao devedor pelo cedente, este é obrigado a considerá-la 

eficaz, ainda que não se tenha verificado ou seja inválida por algum motivo. Na doutrina 

italiana, tem-se já sustido não estar o terceiro legitimado a invocar desvalores respeitantes 

ao negócio translativo, porquanto lhe é estranho, é-lhe res inter alios acta389. Na doutrina 

nacional, parece de destacar a posição de MENEZES LEITÃO
390, que, a nosso parecer, vem 

resolver a questão em moldes que sufragamos. Assim, na opinião do Autor, a regra de que 

os desvalores do negócio translativo não podem ser opostos ao cessionário pelo devedor só 

vale para os casos correspondentes a situações de mera anulabilidade do negócio, a qual só 

pode ser invocada pelas pessoas em cujo interesse a lei estabelece o vício (art.287.º, n.º1)391. 

Porém, quando estiverem em causa situações de nulidade, como a simulação (art.240.º), a 

                                                           
386 Assim, ANTUNES VARELA, Das Obrigações em geral II7, p.352. 
387 Assim, para a cessão de créditos, PANUCCIO, “Cessione dei crediti”, ED VI, p.868, MENEZES LEITÃO, 
op.cit., p.350. 
388 Sobre esta questão, cfr. MENEZES LEITÃO, op.cit., pp.350-351. 
389 PANUCCIO, op.cit., ED VI, p.868. 
390 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.351. 
391 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.351. 
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não pertença do crédito ao cedente (art.892.º) ou a preterição de forma legal para o negócio 

(art.220.º e 578.º, n.º2), o vício pode ser eficazmente oposto pelo devedor (art.286.º)392. 

Igualmente, se o devedor verificar pela notificação que a cessão foi sujeita a condição 

suspensiva ou a termo inicial e que os mesmos não se verificaram, pode opô-los ao 

cessionário393.  

 Transpondo este problema para o âmbito da sub-rogação, impõe-se distinguir. Nos 

casos em que estivermos perante uma sub-rogação pelo credor ou legal, o regime será 

idêntico ao perfilhado para a cessão: podê-lo-á fazer no caso de nulidade do negócio 

(art.286.º), mas já não nos casos de mera anulabilidade (art.287.º, n.º1). No caso de sub-

rogação operada pelo devedor, na qual já se frisou não fazer sentido que possa opor as 

excepções que tinha contra o anterior credor ao sub-rogado, parece, no entanto, que pode 

opor quaisquer causas de invalidade do negócio, traduzam-se em anulabilidade ou em 

nulidade, ao sub-rogado, nos termos gerais.  

 

 II. Em sede específica de Direito dos Seguros, tem-se, em concretização do 

disposto em geral para a sub-rogação e cessão de créditos, serem oponíveis394: 1) a 

inexistência da obrigação ressarcitória, e.g. por não ter causado ou não ter concorrido a 

causar o sinistro, por ter agido em legítima defesa ou no exercício dum direito; 2) a 

superveniente extinção da obrigação em data anterior à sub-rogação; 3) a prescrição do 

direito ao ressarcimento; 4) a inexistência ou nulidade do contrato de seguro; 5) a ausência 

de todos ou alguns dos pressupostos da sub-rogação, e.g., a prestação feita pelo segurador 

ser superior ao dano efectivo, a prestação ter sido feita a pessoa diversa do segurado ou 

beneficiário; 6) as excepções relativas à relação entre lesante e lesado/segurado só podem 

ser opostas ao segurador, se forem anteriores ao momento da constituição da sub-rogação 

– com o pagamento para alguns, com a notificação para outros; 7) no seguro por conta de 

quem pertencer, o facto de ter sido feita a indemnização a pessoa diversa do titular do 

interesse segurado, pois o lesante aqui não contesta um direito adveniente do contrato ao 

qual é alheio, mas a existência do direito em que o segurador pretendia sub-rogar-se. 

 Não são, por sua vez, oponíveis ao segurador395: 1) a excepção de anulabilidade do 

contrato, por só poder ser invocada pelas partes; 2) a excepção de inexistência dos 

pressupostos de facto do pagamento da indemnização pelo segurador, pois esta excepção é 

relativo ao contrato de seguro a que é alheio; 3) no caso de sub-rogação pelos seguradores 

sociais, a excepção de que o sinistro não entra no elenco dos previstos pela lei; 4) a 

excepção de renúncia contratual do segurador a sub-rogar-se. 

 

 III. Outra questão que podemos inserir neste âmbito é a de saber se o crédito do 

segurador sub-rogado contra o terceiro é uma dívida de dinheiro ou uma dívida de valor: as 

primeiras – que representam autênticas obrigações pecuniárias – estão sujeitas ao princípio 

do nominalismo monetário (art.550.º CC) 396 e, por conseguinte, à desvalorização (em 

                                                           
392 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.351. 
393 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.351. 
394 Elenco de casos sumariado por ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, pp.2338-2340. Vd. tb., e.g., 
DONATI, op.cit., p.184. 
395 Vd. ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, pp.2338-2340. 
396 O princípio – cujo âmbito preferencial de aplicação se dá em sede de obrigações de quantidade (arts.550.º 
e 551.º CC) – é, contudo, passível de excepções, uma vez que o preceito é meramente supletivo (cf.art.550.º, 
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detrimento do credor), ao passo que as segundas não, na medida em que o seu objecto mão 

consiste directamente numa importância monetária, mas numa prestação diversa, 

intervindo o dinheiro apenas como meio de determinação do seu quantitativo ou da 

respectiva liquidação. Exemplo típico de dívida de valor – e, portanto, não desvalorizável – 

é a obrigação de indemnização por equivalente (art.566.º CC), praecise o tipo de obrigação 

que medeia entre o segurado e o terceiro lesante. 

 Ora, o que advoga alguma corrente jurisprudencial italiana é que, através do 

pagamento da indemnização pelo segurador, tal dívida, que, nas relações entre o segurado e 

lesante, era de valor, se modifica, se transforma em dívida de dinheiro (e, agora, sujeita a 

desvalorização).  

 Esta opinião baseada numa jurisprudence du cœur não pode ser compartilhada. Na 

verdade, se fosse assim, o segurador sairia prejudicado, uma vez que o lesante pagar-lhe-ia 

valorativamente “menos” (embora quantitativamente pague o mesmo) do que valia a 

prestação pecuniária ao tempo da realização da prestação do segurador. Com efeito, 

parafraseando ANTUNES VARELA, “[o] crédito transmitir-se-á, nesses casos, não apenas 

com as garantias e acessórios que o fortalecem, mas também com os vícios ou defeitos que 

o enfraquecem”397. Conquanto não estejamos aqui perante um caso de garantias e outros 

acessórios do crédito, a verdade é que, dado o carácter derivado da aquisição do direito (e 

não originário), o crédito se transmite tal qual era, nem para mais (nemo plus iuris in aliud 

transferre quam ipse habeat), nem para menos, como seria o caso. Ademais, a dívida não se 

extinguiu, apenas se transmitiu com alteração do titular activo da relação: com efeito, para 

que a dívida se tivesse extinto o cumprimento teria de ter sido feito pelo vero devedor – o 

lesante –, ou, então, por um terceiro que, agindo animo donandi, ou in errore, se não sub-

rogasse voluntariamente. Não há motivos para degradar, neste tocante, o direito de crédito 

em que o segurador subingressou398. 

                                                                                                                                                                          
in fine, CC), pelo que as partes podem, precavendo-se contra o fenómeno da desvalorização, prever cláusulas 
de salvaguarda, estabilizadoras ou de garantia monetária (Wetsicherungsklauseln) (exemplo genérico é a 
convenção de rendas escalonadas, no contrato de arrendamento (art.1077.º CC). Cf. MENEZES LEITÃO, 
Obrigações I6, p.157), entre as quais podemos enumerar as cláusulas-mercadorias (cláusulas em que se recorra a 
uma mercadoria como instrumento de troca – cláusula mercadoria-efectiva – ou como unidade de medida – 
cláusula mercadoria-valor. Cf. BAPTISTA MACHADO, “Nominalismo e indexação”, Obra Dispersa, vol.I, pp.440-
442, ALMEIDA COSTA, Obrigações11, p.743) e as cláusulas números-índices (aquelas em que entram, de acordo 
com ponderados critérios, os preços dum conjunto de mercadorias e de serviços. Cf. BAPTISTA MACHADO, 
op.cit., pp.442-444, ALMEIDA COSTA, Obrigações11, p.743). Outras vezes é a própria lei que exceptua deste 
princípio determinadas situações, como, de facto, sucede normaliter em situações de prestações periódicas – e.g. 
a renda no arrendamento urbano (art.1077.º, n.º2, CC), no arrendamento rural (arts.8.º e 9.º DL385/88), a 
indemnização em renda vitalícia ou temporária (art.567.º, n.º2, CC), a obrigação de alimentos (art.2012.º CC) 
–, ou em certas obrigações restitutórias, em que a restituição ocorra passado um certo lapso de tempo, e.g. nas 
doações em dinheiro sujeitas a colação e os encargos que onerem e forem cumpridos pelo donatário 
(art.2109.º, n.º3), ou noutras situações, como nas tornas em dinheiro na hipótese de partilha em vida 
(art.2029.º, n.º3, CC). Muitas destas hipóteses de actualização das obrigações pecuniárias constituem, summo 
rigore, dívidas de valor, e não dívidas de dinheiro (ALMEIDA COSTA, Obrigações11, p.742). Cf., ainda, art.22.º, 
n.º1, c), e n.os2, 3 e 4 LCCG, para modificação unilateral das taxas de juro. 
397 ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.352(1). 
398 No mesmo sentido, para o Direito italiano, FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, pp.460-461, dizendo 
não poder esta visão prevalecer pelas seguintes considerações. O segurador faz valer contra o terceiro o 
mesmo direito do segurado, e não um direito próprio; a tese que propugna a modificação da dívida de valor 
em dívida de dinheiro parte do pressuposto de que a æstimatio do dano deve fazer-se no momento em que o 
dano se verifica, mas a sua taxatio deve ser feita no momento da sua liquidação, donde a automática 
modificação da natureza pecuniária da dívida, mas a verdade é que a dívida não deixa de existir, apenas 
mudou um dos seus titulares, permanecendo a mesma. 
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3.4.1. Prescrição 

 I. Assunto controverso – e, ainda, correlato às excepções oponíveis pelo lesante ao 

segurador sub-rogado – tem, também, sido o da prescrição do direito do segurador em sub-

rogar-se, mormente quando o sinistro corresponda a um facto gerador de responsabilidade 

aquiliana, cujos prazos prescricionais são mais curtos. Note-se que a relação de 

responsabilidade entre o segurado/lesado e o terceiro pode ter as mais variadas causas: 

responsabilidade aquiliana, objectiva, pelo sacrifício, obrigacional, precontratual; sendo que 

os prazos podem divergir. 

 Importa ter, também, presente que tangemos aqui o âmbito da obrigação de o 

segurado não prejudicar o direito do segurador à sub-rogação, quer através de actos, quer 

de omissões: se o prazo prescricional se verificar por acto ou omissão do segurado (e.g. 

omitindo a participação do sinistro), ele responderá pelos danos causados (art.136.º, n.º2, 

LCS)399. 

 Se o direito do segurado contra o lesado tiver como causa a responsabilidade civil 

aquiliana, o prazo de prescrição do direito à indemnização será de 3 anos, a contar da data 

em que o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete, embora com 

desconhecimento da pessoa do responsável e da extensão integral dos danos, sem prejuízo 

da prescrição ordinária se tiver decorrido o respectivo prazo a contar do facto danoso 

(art.498.º, n.º1, CC). Se o facto ilícito constituir crime para o qual a lei estabeleça prescrição 

sujeita a prazo mais longo, é este o prazo aplicável (art.498.º, n.º3, CC). A prescrição do 

direito de indemnização não importa prescrição da acção de reivindicação, nem da acção de 

restituição por enriquecimento sem causa, se houver lugar a uma ou a outra (art.498.º, n.º4, 

CC). 

 Prescreve igualmente no prazo de 3 anos, a contar do cumprimento, o direito de 

regresso entre os responsáveis (art.498.º, n.º2, CC). 

 Se o direito do segurado contra o lesado tiver como causa a responsabilidade 

objectiva ou precontratual, os prazos serão também os mesmos (art.498.º ex vi art.499.º; 

art.498.º ex vi art.277.º, n.º2, CC). 

 Se o direito do segurado à indemnização tiver por base a violação dum negócio 

jurídico, o prazo de prescrição será o mesmo previsto para a prescrição da obrigação, sendo 

que o prazo geral é de 20 anos (cf. art.310.º e ss. CC). 

 

 II. O problema aqui reside em saber se, depois de o segurador pagar, sub-rogando-

se, o prazo de prescrição é aquele que já começava a correr contra o segurado, ou será um 

prazo ex novo. 

 No sentido de ser o mesmo prazo que o que já começara a correr contra o segurado 

depõe o art.585.º CC, aplicável, reconhecidamente, à sub-rogação400, ao permitir ao devedor 

opor ao cessionário/solvens, ainda que este os ignorasse, todos os meios de defesa que lhe 

seria lícito invocar contra o cedente/credor sub-rogado, com ressalva dos que provenham 

de facto posterior ao conhecimento da transmissão. Com efeito, vale aqui o aforismo nemo 

plus iuris in aliud transferre potest, que não permite que se transmita mais do que se tem, nem o 

                                                           
399 Aspecto relevado por LA TORRE, op.cit., Assicurazioni XLV (1978), 6, pp.618-619. 
400 Vd. supra. 
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que não se tem, ao mesmo tempo que evita que a posição jurídica do devedor seja de 

qualquer forma prejudicada com a transmissão do crédito401. 

 No sentido contrário, de que começa a correr um prazo novo para o segurador sub-

rogado, a partir do momento em que este cumpra a obrigação, nos termos do art.498.º, 

n.º2, CC, se tem pronunciado parte da jurisprudência, sobretudo da mais recente402, com os 

                                                           
401 No sentido de que o prazo prescricional que corre contra o segurador é igual ao que corria já contra o 
segurado, vd. Ac.STJ 12-III-1996 (MARTINS DA COSTA), proc.088081, dizendo que esta solução é mais 
rigorosa, para além de a diferença entre a aplicação do prazo que já corria ou dum novo prazo ex art.498.º, 
n.º2, ser pouco mais do que aparente, uma vez que o conhecimento dos pressupostos da responsabilidade do 
lesante implica, em princípio, o do direito à indemnização ou, pelo menos, o dever de esclarecimento sobre a 
existência desse direito; Ac.TRP 11-II-1982, CJ (1982), I, p.293, dizendo que “não tem qualquer base legal o 
início da contagem prescricional em momento diferente daquele que é assinalado no art.498.º, n.º1; Ac.TRL 
21-II-1985, CJ (1985), I, p.171, Ac.TRP 9-X-1995, CJ (1995), IV, p.208, que não há que considerar a data a 
que se refere o art.498.º n.º2, porque não está em causa o exercício do direito de regresso, mas sim a sub-
rogação, sendo o prazo de prescrição do direito daí resultante precisamente o mesmo que opera em relação 
ao lesado; Ac.TRP 25-I-2007 (FERNANDO BAPTISTA), proc.0636971, que, depois de dizer que a importância 
na qualificação como sub-rogação ou regresso é muito importante para efeitos de prescrição, aponta que no 
regresso o prazo começa a contar do pagamento, parecendo, se bem lemos, a contrario, advogar que na sub-
rogação o prazo que corria contra o segurado continua a correr contra o segurador; Ac.TRP 2-III-2010 
(VIEIRA E CUNHA), proc.3180/04.2TJVNF, que posterga o entendimento contrário, uma vez que essa 
solução seria “insatisfatória, pois que desprotege injustificadamente o direito de defesa do terceiro devedor, 
não atentando na exposição do crédito da seguradora a idêntico prazo de prescrição do crédito do segurado 
pela simples razão de que a seguradora herda o crédito do segurado, com todas as suas qualidades e defeitos”; 
Ac.TRP 16-IX-2004 (FERNANDO BAPTISTA), proc.0434073, ao decidir, após enveredar pela qualificação de 
que no caso se tratava de regresso, que o prazo prescricional, no regresso do segurador, só se conta do 
pagamento feito pela seguradora que exerce o direito ex art.498.º, n.º2, sendo que este preceito não tem como 
pressuposto que o pagamento tenha sido integral, aplicando-se ao caso de pagamento parcial; a contrario, a 
solução para a sub-rogação será a de que o prazo continuaria; Ac.TRP 9-I-2003 (JOÃO VAZ), proc.0232193, 
ao decidir que prescreve no prazo de 3 anos sobre a data do facto lesivo o direito de a seguradora ser 
reembolsada por terceiro das importâncias que pagou; Ac.TRP 9-V-2002 (SALEIRO DE ABREU), 
proc.0230611, no sentido de que, satisfeita a indemnização o FGA fica sub-rogado nos direitos do lesado, 
tendo de exercer o direito do sub-rogado dentro do prazo de prescrição que ao segurado cabia, nos termos do 
art.498.º, n.º1, refutando a opinião que sustenta a aplicação do art.498.º, n.º2, no facto de não haver qualquer 
lacuna ou caso omisso que precise de ser integrado no que toca à prescrição na sub-rogação; Ac.TRP 12-VI-
1997 (LEMOS JORGE), proc.96204649, dizendo que o direito da segurado contra o responsável pelos danos 
está sujeito ao prazo de prescrição do sub-rogante, diferentemente do que sucede com o direito de regresso 
que surge ex novo na titularidade do condevedor solvens ex art.498.º, n.º2; Ac.TRL 26-III-2009 (TERESA 

SOARES), proc.6724/2008-6, considerando que a opinião segundo a qual o prazo de prescrição só começa a 
correr quando o titular estiver em condições de exercer o direito (art.306.º, n.º1), aplicando este raciocínio à 
sub-rogação com a consequente aplicação analógica do art.498.º, n.º2, a este caso, não deve ser acolhido, pois 
ao fazê-lo “estava encontrada a forma de contornar os “malefícios” da prescrição. Bastava que, prestes a 
esgotar o prazo de prescrição, se lançasse mão da sub-rogação, para que novo prazo começasse a correr. 
Atente-se que a sub-rogação não está dependente do devedor (art.589.º CC)”, pelo que o prazo começa a 
contar desde a data da ocorrência do sinistro (cf. arts.589.º e 594.º CC); Ac.TRL 4-III-2008 (ESPÍRITO 

SANTO), proc.1568/2008-7, decidindo no sentido de que é aplicável à seguradora que exerce, por via sub-
rogatória, o direito de indemnização que assistia ao lesado em acidente de viação, o prazo de prescrição 
previsto no art.498.º, n.º1, CC, i.e., 3 anos a contar da data em que este teve conhecimento do direito que lhe 
competia; tal prazo é, para o sub-rogado, exactamente o mesmo que se impunha perante o sub-rogante, 
sendo-lhe, em geral, oponíveis as excepções que poderiam ter sido suscitadas pelo devedor face ao primitivo 
credor; esta situação não é subsumível ao art.498.º, n.º2, uma vez que a seguradora não veio exercer qualquer 
direito de regresso em relação ao lesante, não sendo possível a aplicação analógica deste normativo quanto ao 
exercício dos direitos adquiridos por sub-rogação ex art.441.º CCom; Ac.TRC 25-IX-2007 (TÁVORA VÍTOR), 
proc.255/1999; Ac.STJ 18-V-2011 (GONÇALVES ROCHA), no sentido de que o prazo de prescrição é o 
mesmo do credor originário. 
402 No sentido de que o prazo começa a correr ex novo desde a data do pagamento nos termos do art.498.º, 
n.º2, vd. Ac.STJ 25-III-2010 (LOPES DO REGO), proc.2195/06, por aplicação analógica do art.498.º, n.º2, à 
sub-rogação, pois esta assenta no facto jurídico do cumprimento, pelo que o prazo prescricional de curta 
duração previsto no art.498.º, n.º1, apenas se inicia com o pagamento ao lesado, já que antes desse facto o 
segurador “está privado da possibilidade de exercer o direito que lhe assiste no confronto do principal 
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responsável pelo dano causado, constituindo restrição excessivamente onerosa a que decorreria da aplicação, 
nessas circunstância, de um prazo prescricional curto, contado da originária verificação do facto danoso na 
esfera do lesado”; Ac.STJ 6-V-2010 (OLIVEIRA VASCONCELOS), proc.2896/04, para seguro de transporte de 
mercadorias; Ac.STJ 3-II-2003 (ARAÚJO BARROS), proc.03B2757, aplicando o art.498.º, n.º2; Ac.STJ 22-IV-
2004 (FERREIRA GIRÃO), proc.04B404; Ac.STJ 17-XII-2002 (FERREIRA RAMOS), proc.02A3540, que aplica 
art.498.º, n.º2, por analogia; Ac.STJ 21-I-2003 (GARCIA MARQUES), proc.02A4110, dizendo que se deve 
recorrer aos interesses em jogo, e não fazer uma interpretação conceptualista, aplicando o art.498.º, n.º2; 
Ac.TRP 18-VI-2007 (MANUEL CAPELO), proc.0732889, dizendo que o caso de sub-rogação do segurador é 
enquadrável no art.498.º, n.º2, donde a consequência de que começa a correr novo prazo; Ac.STJ 4-XII-1998 
(MARTINS DA COSTA), proc.99A305, embora fale aqui de direito de regresso, não de sub-rogação; Ac.TRP 16-
II-2006 (AMARAL FERREIRA), proc.0533830, ao dizer que a solução segundo a qual o prazo seria o mesmo 
que corria contra o segurado é formalista e pretere os interesses em jogo, assim como que “o terceiro que 
paga pelo devedor só se sub-roga nos direitos do credor com o pagamento”, pelo que “[n]ão pode 
razoavelmente aceitar-se que um prazo de prescrição comece a correr ainda antes de o direito se subjectivar; 
antes ainda de o respectivo titular o poder exercer (sem que possa excluir-se a hipótese de o direito prescrever 
antes mesmo de poder ser exercido”, donde deve aplicar-se o art.498.º, n.º2; Ac.TRP 26-VI-2001 (MARQUES 

DE CASTILHO), proc.0021543, que, depois de dizer que ao n.º2 do art.498.º é aplicável o alargamento do 
prazo do n.º3 do mesmo preceito, sustenta a aplicação dum novo prazo ex art.498.º, n.º2, para o direito em 
que o segurador entrou, com base em que a resposta não pode ser alcançada com base em raciocínio 
meramente conceptualista – se é sub-rogação ou regresso –, antes tem de partir da ponderação do jogo de 
interesses, e por isso se constata que a regra do n.º2 do art.498.º CC não ser excepcional ante o n.º1, antes 
obedece à mesma ratio essendi, até porque se utiliza a palavra igualmente no n.º2. A ratio essendi dos n.os1 e 2 é 
esta: o prazo de prescrição inicia-se quando o titular do direito o puder exercer, ou seja, o art.498.º é uma 
decorrência do art.306.º, n.º1 CC, onde se determina que o prazo prescricional começa a correr quando o 
direito puder ser exercido; Ac.TRL 17-III-2011 (VAZ GOMES), proc.582/09.1TJLSB, dizendo, uma vez que 
inexiste norma no DL522/85 que expressamente estabeleça o prazo prescricional para a sub-rogação do 
FGA, nem por isso se aplica o prazo prescricional de 20 anos do art.309.º CC, mas antes o prazo que no 
art.498.º, n.º2, se estabelece para o exercício do direito de regresso entre os responsáveis, prazo esse que, não 
sendo a norma de cariz excepcional, se aplica por analogia (arts.10.º e 11.º CC) ao caso dada a similitude da 
função recuperadora creditícia das duas figuras; Ac.TRL 17-II-2011 (MÁRCIA PORTELA), 
proc.2196/09.7TJLSB, no sentido de que, sendo o cumprimento pressuposto da sub-rogação, o prazo de 
prescrição é o de três anos previsto no art.498.º, n.º1, não o do art.498.º, n.º2, que opera para o direito de 
regresso; o problema está, para o douto aresto, na determinação do dies a quo da contagem do prazo: ora, este 
tem de ser contado a partir do cumprimento, pois a solução contrária de que o prazo de prescrição deveria 
ser o do antigo credor “afigura-se desajustada”, pois o direito de reembolso do terceiro que cumpre a 
obrigação nasce com o cumprimento e opera na sua estrita medida; considerar como dies a quo, abstraindo da 
data do pagamento, poderá conduzir à situação absurda de o direito prescrever antes de poder ser exercido, 
mesmo antes de ter nascido; sufraga-se a opinião de que a prescrição só começa a contar a partir do momento 
em que o titular do direito o possa exercer (art.306.º, n.º1 CC); Ac.TRL 30-IV-2009 (SOUSA PINTO), 
proc.2683/06-2, dizendo que o prazo prescricional em casos de sub-rogação se conta nos termos do n.º2 do 
art.498.º, por razões de elementar justiça e de coerência do sistema que levam a que se tenha de entender que 
o início do prazo prescricional, nestes casos de sub-rogação em que o direito só pode ser exercido pelo sub-
rogado após o pagamento da indemnização ao inicial lesado, ocorrerá a partir daquele cumprimento, e não do 
acidente; Ac.TRL 29-XI-2007 (SALAZAR CASANOVA), proc.9424/2007-8, no sentido de que o direito à 
indemnização para o sub-rogado nasce com o pagamento, só então começando a correr o prazo de 
prescrição, sendo, por isso, a partir do pagamento que se conta o prazo de prescrição do direito à 
indemnização (art.498.º, n.º1), por entender que o empregador também foi lesado com o facto de se ter 
constituído na obrigação de pagar a indemnização, começando o prazo a correr quanto a ele a partir do 
pagamento ao lesado; Ac.TRL 6-III-2003 (SOUSA BRANDÃO), proc.0007236, considerando como de sub-
rogação o direito do FGA, começando, por isso, a contar-se o prazo de prescrição apenas a partir da data em 
que o FGA satisfez o direito do lesado, e não a partir da data do acidente de viação; Ac.TRC 1-VI-2010 
(CARLOS MOREIRA), proc.312/07.2TBCNT, considerando que o prazo de prescrição se conta não a partir da 
data do sinistro (art.498.º, n.º1), mas apenas a partir do cumprimento pelo segurador (art.498.º, n.º2), pois o 
n.º2 do art.498.º é aplicável por analogia aos casos de sub-rogação por, neste caso, ali omitido, procedem 
claramente as razões justificativas do caso previsto na lei (art.10.º CC); Ac.TRC 31-X-2006 (JORGE ARCANJO), 
proc.1208/05.8TBTMR, considerando que o prazo de prescrição se conta desde o pagamento da 
indemnização pelo segurador, beneficiando da procrastinação do prazo no art.498.º, n.º2; Ac.TRC 17-III-
2009 (ISABEL FONSECA), proc.3625/07.0TJCBR, considerando que o crédito por sub-rogação pressupõe o 
pagamento e só nasce com ele, pelo que o prazo de prescrição deve contar-se a partir daquele, beneficiando 
do alargamento do prazo do art.498.º, n.º3; Ac.TRC 30-I-2001 (SERRA BAPTISTA), proc.2999/2000; Ac.TRG 
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seguintes argumentos: primo, só é possível que um prazo prescricional comece a contar a 

partir do momento em que o direito puder ser exercido pelo seu titular (art.306.º, n.º1, CC); 

secundo, não é previsto nenhum prazo para o caso da sub-rogação, sendo iníquo que 

continue a correr o prazo que já corria contra o segurado; tertio, perante esta lacuna, 

entende-se que, por identidade de razão, se deve aplicar analogicamente a mesma solução 

que o art.498.º, n.º2 – norma, em seu entender, geral, não excepcional, porque decorrência 

do art.306.º, n.º1 –, previu para o exercício do direito de regresso, uma vez que, neste, tal 

como na sub-rogação o pagamento é facto constitutivo (regresso) /translativo (sub-

rogação) do direito do solvens, sendo que antes disso o titular não o podia exercer. Quarto, o 

art.54.º, n.º6, DL291/2007, que prevê que aos prazos prescricionais da sub-rogação do 

FGA seja aplicado o art.498.º, n.º2 CC, começando a contar da data do último pagamento 

feito pelo FGA. 

 

 III. Outra questão que se tem colocado, para os defensores de que este beneficia 

dum novo prazo prescricional na relação contra o terceiro lesante ex art.498.º, n.º2, é o de 

saber se o alargamento do prazo de prescrição do art.498.º, n.º3, se aplica à sub-rogação do 

segurador. Ora, o que sucede frequentemente é que os tribunais, admitindo que o prazo do 

direito de crédito sub-rogado começa a contar de novo, têm subsumido o caso da sub-

rogação do segurador no art.498.º, n.º2, CC, por analogia, uma vez que também neste caso 

o prazo se conta a partir do cumprimento, hic o pagamento da prestação do segurador. 

Com isto vêm os seguradores advogar, em juízo, a aplicação da extensão do prazo 

constante do art.498.º, n.º3, ao caso previsto no art.498.º, n.º2: os tribunais ora dão-lhes 

razão403, ora dizem ser inaplicável com o fundamento de que, na acção de regresso e sub-

rogação, não está em causa, em termos directos e imediatos, a responsabilidade civil 

                                                                                                                                                                          
7-IV-2010 (CONCEIÇÃO BUCHO), proc.3238/08.9RBVCT, por aplicação analógica do art.498.º, n.º2; Ac.TRG 
30-XI-2010 (ISABEL FONSECA), proc.7/07.7TBEPS. 
403 No sentido de que o art.498.º, n.º3, se aplica à hipótese prevista no n.º2 do mesmo preceito, vd. Ac.STJ 9-
III-2010 (AZEVEDO RAMOS), proc.2279/04, com base em que a lei no art.498.º, n.º3, não distingue; Ac.STJ 
11-I-2011 (SOUSA LEITE), proc.4760/07, com base em o segurador beneficiar das excepções concedidas ao 
credor originário; Ac.STJ 6-XI-2007 (RUI MAURÍCIO), proc.07A2328, dizendo não ser necessário que o 
procedimento criminal tenha já sido instaurado para se beneficiar do diferimento do prazo; Ac.STJ 4-XII-
1998 (MARTINS DA COSTA), proc.99A305; Ac.TRP 9-V-2007 (MARQUES PEREIRA), proc.0751242, com o 
argumento de que ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus; Ac.TRP 27-XI-2008 (MÁRIO FERNANDES), 
proc.0836589, para o caso de regresso do segurador no seguro automóvel, estando o segurado a conduzir sob 
efeito do álcool, que decidiu que o alargamento do prazo de prescrição estabelecido no art.498.º, n.º3, CC, é 
aplicável também à situação do exercício do direito de regresso; Ac.TRP 17-IX-2009 (PINTO DE ALMEIDA), 
proc.2279/04.6TBVLG, que aplica analogicamente o art.498.º, n.º2, quanto ao facto de o prazo para 
prescrever o direito em que o segurador se sub-rogou só começar a contar-se ex novo desde o pagamento ao 
segurado, assim diz aplicar-se o n.º3 do art.498.º a qualquer das hipóteses previstas nos n.os 1 e 2 do mesmo 
artigo, pois que se trata de “solução que decorre claramente da letra do preceito, sendo que o único requisito 
para a aplicação desse n.º3 é o de o facto ilícito constituir crime sujeito a prazo mais longo do que o dos n.os 1 
e 2 da mesma disposição. O que importa é a maior gravidade do facto, sendo irrelevante a circunstância de ter 
havido ou não procedimento criminal”; Ac.TRP 26-VI-2001 (MARQUES DE CASTILHO), proc.0021543, ao 
considerar que o n.º3 do art.498.º CC se aplica indistintamente aos n.os1 e 2, “por isto mesmo é que aquela 
regra do n.º3 aparece a seguir às dos dois primeiros números do preceito”, lançando mão dum elemento 
interpretativo sistemático; Ac.TRL 25-II-2010 (ARÊLO MANSO), proc.5078/08.6.TBALM, que aplica o 
art.498.º, n.º3, indistintamente aos n.os1 e 2 do mesmo preceito, no que toca ao regresso no seguro 
automóvel; Ac.TRC 31-X-2006 (JORGE ARCANJO), proc.1208/05.8TBTMR, considerando que o prazo de 
prescrição se conta desde o pagamento da indemnização pelo segurador, beneficiando da procrastinação do 
prazo no art.498.º, n.º2; Ac.TRC 17-III-2009 (ISABEL FONSECA), proc.3625/07.0TJCBR, considerando que o 
crédito por sub-rogação pressupõe o pagamento e só nasce com ele, pelo que o prazo de prescrição deve 
contar-se a partir daquele, beneficiando do alargamento do prazo do art.498.º, n.º3. 
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extracontratual derivada do facto ilícito danoso, mas antes um segundo momento, 

subsequente à responsabilidade404. Com esta última posição, os tribunais administram um 

“paliativo” ao facto de considerarem correr um novo prazo prescricional contra o 

segurador.  

  

 IV. Cumpre tomar posição. Parece-nos que a solução correcta é a de que o 

segurador, quando se sub-roga na posição jurídica do segurado, fica sujeito ao prazo 

prescricional já decorrido quanto ao segurado405, pela seguinte ordem de razões. Primo, o 

devedor não pode ver a sua posição jurídica prejudicada pela mudança do titular do crédito, 

valendo o brocardo nemo plus iuris in aliud transferre quam ipse habet aut potest, o que decorre do 

facto de o art.585.º CC, atinente aos meios de defesa oponíveis pelo devedor ao 

cessionário, se aplicar à sub-rogação – pelo menos à sub-rogação legal e à sub-rogação por 

vontade do credor –, não obstante o art.594.º não lhe fazer menção406; secundo, o mesmo 

                                                           
404 No sentido de que o alargamento do prazo constante do art.498.º, n.º3, CC, não se aplica ao n.º2 do 
mesmo preceito, vd. Ac.TRP 25-III-2010 (JOSÉ FERRAZ), proc.2783/07.8YXLSB, estabelecendo que “estando 
em causa o exercício do direito de regresso, como garante do credor sub-rogado, o prazo de prescrição 
“daquele que pagou” é de três anos, sem o alargamento previsto no art.498.º, n.º3, do CC”; Ac.TRL 26-V-
2009 (ABRANTES GERALDES), proc.2491/06.7TBBRR-7, dizendo, a propósito do regresso no seguro 
automóvel, que, se é verdade que o alargamento do prazo previsto no art.498.º, n.º3, se aplica ao art.498.º, 
n.º1, no que toca ao direito de regresso previsto no n.º2, em bom rigor, embora a letra da lei induza à 
aplicação do n.º3, esta norma de alargamento do prazo não se aplica, pois: 1) o elemento literal não basta; 2) o 
direito de regresso da seguradora é distinto do acidente enquanto facto constitutivo da responsabilidade civil 
e do facto gerador de ilícito criminal; 3) no direito à indemnização do lesado sobreleva a fonte 
extracontratual, ao invés do regresso onde tem mais relevo a fonte contratual; aponta ainda que, no caso de 
pagamento parcelar, também se dá o regresso com o prazo do art.498.º, n.º2.  
405 Assim, no Direito pátrio, MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.229. Esta posição é, de resto, suportada pelo 
Direito comparado. LA TORRE, op.cit., Assicurazioni XLV (1978), 6, frisa que: 1) o débito do terceiro contra o 
lesado pode ter a sua causa – trazendo consigo o regime prescricional a ela correlato – em várias factispécies 
de responsabilidade: aquiliana ou contratual, e.g.; 2) esta relação de responsabilidade, em que o segurador se 
sub-roga, permanece objectivamente como era; 3) a simples mudança do credor não pode piorar a posição do 
devedor, que fica substancialmente inalterada. Daqui decorre, subsequentemente, que: 1) o termo de 
prescrição do crédito contra o terceiro não é sempre o mesmo, mas aqui que in casu concreto for estabelecido 
pela lei em relação à causa do direito ao ressarcimento; 2) mas, uma vez individualizado o termo prescricional 
em causa, esse permanece o mesmo da relação de responsabilidade, quer para o caso de o segurado se fazer 
valer do seu direito contra o terceiro, quer para o segurador sub-rogado; 3) com efeito, o termo de prescrição, 
referido ao direito, e não ao sujeito, não pode variar, quer seja o credor originário/lesado a exercê-lo, quer 
seja o segurador sub-rogado. Em conclusão, “chiunque sai ad agire dei due possibili pretendenti (danneggiato 
o assicuratore in surroga), è certo che il credito di risarcimento verso il terzo responsabile (ex artt.1218 o 2043 
cod. civ.) soggiace al medesimo termine di prescrizione: termine, peraltro, che varia in funzione del titolo de 
cui da volta in volta il credito scaturisce”. A questão tb. é clara para MARCO ROSSETTI, Le Assicurazioni – 
L’assicurazione nei codici; Le assicurazioni obbligatorie; L’intermediazione assicurativa2, Antonio la Torre (org.), Giuffrè 
Ed., 2007, sub art.1916, §36, 10.2, p.244, e ID.,”La surrogazione dell‟assicuratore”, Le Assicurazioni Private II, 
Guido Alpa (org.), contributo de Giorgio Fallone, UTET, Torino, 2007,  pp.2359-2360, para o qual é 
aplicável o termo prescricional previsto pela lei em relação à originária natureza do crédito, e não o crédito 
anual aplicável em matéria de relação de seguro ex art.2952 CCit. A identidade ontológica comporta a 
comunicação dos termos de prescrição do direito à indemnização do lesado para o direito em que o segurador 
subingressa, com as seguintes consequências: quando o facto causador do dano constituir crime, aplica-se ex 
art.2947 CCit o prazo mais longo previsto para este último; quando o direito à indemnização tenha sido 
objecto de sentença transitada em julgado, o termo de prescrição passa para 10 anos ex art.2953 CCit. O dies a 
quo para o decurso do prazo prescricional, quanto ao segurado, conta-se a partir do facto danoso, porque é 
desde tal data que tal direito pode ser exercido; o mesmo prazo que vale para o segurado vale para o 
segurador, contando-se tb. a partir da data do facto danoso. 
406 A doutrina é unânime na aplicação do art.585.º à sub-rogação. As divergências surgem quanto à exclusão 
dessa aplicação da sub-rogação voluntária do devedor. No sentido da distinção, vd. ANTUNES VARELA, 
Obrigações II7, p.352(1), dizendo que, “podendo a sub-rogação ser efectuada pelo devedor, mal se 
compreenderia que, pelo menos nesse caso, lhe fosse concedida igual liberdade de ataque contra a posição do 
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regime vale também para a assunção de dívidas (art.598.º), e pode ver-se aqui um princípio 

geral da transmissão das obrigações407; tertio, não obstante as (muitas) similitudes que há 

entre a sub-rogação e o regresso, a verdade é que a solução do art.498.º, n.º2, não pode 

aplicar-se analogicamente, pois no regresso o direito do solvens nasce ex novo, ao passo que 

na sub-rogação o direito em que o sub-rogado ingressa tem carácter derivativo, pelo que, a 

haver lacuna, ela deve ser colmatada por recurso aos arts.585.º e 598.º, que predispõem um 

princípio geral em sede de transmissão de créditos e obrigações; quarto, o segurador, 

quando paga, conhece já o facto danoso do lesante (sem o cujo conhecimento muito 

dificilmente pagaria), tendo aliás o segurado a obrigação de lho participar (art.100.º LCS)408; 

quinto, os prazos prescricionais especiais predispostos para o contrato de seguro nos 

arts.121.º e 145.º LCS respeitam ao próprio contrato, à relação de seguro stricto sensu, ao 

passo que aqui estamos fora desse âmbito, pelo que importa antes atermo-nos aos prazos a 

que se encontra sujeito o direito de crédito à indemnização do segurado/lesado no plano 

da relação de responsabilidade; sexto, se se aplicasse o art.498.º, n.º2, ao caso da sub-

rogação, então ter-se-ia encontrado um remédio para obstar aos “malefícios” da prescrição, 

bastando lançar mão deste mecanismo para obstar à prescrição, o que poderia fazer, 

porque a sub-rogação (legal e do credor) não depende da vontade do devedor (cf.arts.767.º 

e 768.º)409; septimo, o facto de o prazo prescricional só começar a correr quando o direito 

puder ser exercido (art.306.º, n.º1) não significa que não possa o legislador, em especiais 

casos, como na transmissão de créditos, tendo em atenção que o devedor 

cedido/transmitido não pode ser prejudicado, derrogar esse regime, o que aliás é 

demonstrado pelo próprio art.308.º, n.º1, ao dizer que, depois de iniciada, a prescrição 

continua a correr, ainda que o direito passe para novo titular (cf. tb. arts.585.º e 598.º)410; 

octavo, o regime prescricional previsto para a sub-rogação do FGA (art.54.º, n.º6, 

DL291/2007) é ditado por exigências excepcionais que não se verificam no caso da sub-

rogação do segurador, uma vez que, atenta a dificuldade de recuperação do crédito 

dispendido para pagar as indemnizações a responsáveis desconhecidos, sem seguro válido 

ou eficaz e no caso de o segurador ser insolvente, é previsto um regime mais favorável ao 

FGA, em derrogação (justificada) ao princípio nemo plus iuris in aliud transferre e do correlato 

não agravamento da posição do devedor – o qual não merece protecção nestes casos, v.g. 

quando se trate de ilícitos criminais –, de forma a poder recuperar as referidas quantias 

                                                                                                                                                                          
credor, porém, “[n]o caso de sub-rogação legal ou de sub-rogação efectuada pelo credor, já o regime dos 
meios de defesa invocáveis contra o sub-rogado se aproxima bastante mais da disciplina da cessão. O crédito 
transmitir-se-á, nesses casos, não apenas com as garantias e acessórios que o fortalecem, mas também com os 
vícios ou defeitos que o enfraquecem”, ALMEIDA COSTA, Obrigações11, pp.825-826, MENEZES CORDEIRO, 
Obrigações II, pp.104-106, MENEZES LEITÃO, Obrigações II5, pp.44-45, considera que “apenas nos casos em que 
a sub-rogação se realiza sem intervenção do credor é que se justifica defender que ela não o possa colocar em 
pior situação do que aquela em que ele se encontrava antes da transmissão, aplicando-se o regime da cessão 
de créditos (art.585.º) não por remissão, mas por analogia”. Em sentido divergente, GALVÃO TELLES, 
Obrigações, p.291, que, não excluindo a aplicação da norma à sub-rogação voluntária pelo devedor, considera 
aplicável a norma do art.585.º por considerar tratar-se de algo inerente ao próprio conceito de transmissão do 
direito. 
407 Vd. ANTUNES VARELA, op.cit., pp.351-353, falando dum princípio de equiparação entre as duas formas de 
transmissão de créditos. 
408 Neste sentido, vd., já, o Ac.STJ 12-III-1996 (MARTINS DA COSTA), proc.088081, Ac.STJ 4-XI-1999, 
CJ/ASTJ VII (1999), pp.77 e ss., e, na doutrina, VIEIRA GOMES, op.cit., p.122(38). 
409 Cf. Ac.TRL 26-III-2009 (TERESA SOARES), proc.6724/2008-6. 
410 Cf. Ac.TRL 26-III-2009 (TERESA SOARES), proc.6724/2008-6. 
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num prazo mais dilatado de tempo, permitindo vir a apurar qual o responsável ou que a 

situação de insolvência do segurador declarada seja recuperada411. 

 Do facto de o crédito se transmitir tal qual era na relação de responsabilidade, para 

o bem e para o mal, advêm importantes consequências: a primeira será a de que, se, 

porventura, o segurado beneficiar dum prazo mais dilatado (nomeadamente se o ilícito civil 

for também criminal e tiver um prazo prescricional mais longo, nos termos do art.498.º, 

n.º3), de igual procrastinação tirará proveito o segurador; da mesma forma, se o direito do 

segurado tiver sido reconhecido em sentença, aplicar-se-á também ao segurador o art.311.º 

CC.  

 Uma correcção: nalguns arestos412 lê-se que o art.498.º, n.º2, CC, respeitante ao 

regresso e às obrigações solidárias não tem como pressuposto o pagamento integral. Ora, 

não é assim: essa consideração tem em vista subsumir o preceito, deformando-o, aos casos 

de sub-rogação parcial do segurador, mas a verdade é que o segurador não é, nos seguros 

de coisas e nos seguros de responsabilidade civil em geral, um condevedor solidário, antes a 

sua obrigação é independente da do lesante (ou co-lesante nos seguros de responsabilidade 

civil, que só operam no caso de o segurado ser um dos co-responsáveis).  

 

3.5. Obrigação de o segurado não prejudicar o direito do segurador em sub-rogar-se 

 I. O art.441.º, proémio, in fine, CCom estatuía que o segurado responderia “por 

todo o acto que possa prejudicar” os seus direitos contra o terceiro. Não falava de 

“omissões”, embora a doutrina não deixasse de sublinhar que também se encontravam 

subentendidas na referência a “actos”, que seria objecto de interpretação declarativa lata ou, 

quando muito, extensiva413. 

 O art.136.º, n.º2, LCS, deixando intacto o espírito e sentido da norma (e tb. a letra, 

salvo a referência agora a “omissões”), veio resolver este problema. Segundo este preceito, 

o tomador do seguro ou o segurado responde, até ao limite da indemnização paga pelo 

segurador, por acto ou omissão que prejudique os direitos contra terceiro (art.136.º, n.º2). 

Fala-se hoje, portanto, em actos e omissões, de forma a abranger, v.g., casos como o de 

falta ou mora na participação do sinistro (cf.art.101.º LCS), não colaboração com o 

segurador na determinação dos danos ou noutras diligências requeridas por este, ou, ainda, 

o facto de o segurado deixar correr prazos prescricionais ou de não invocar ou exercer 

actos interruptivos ou suspensivos dos mesmos414. Na referência a actos, podemos abarcar, 

                                                           
411 Este regime de favor para a sub-rogação do FGA, em derrogação do princípio nemo plus iuris, encontra eco 
também no art.54.º, n.º4, DL291/2007, ao predispor uma responsabilidade subsidiária, em moldes 
fidejussórios, para os que tenham contribuído para o erro ou vício determinante da anulabilidade ou nulidade 
do seguro e ainda o comerciante de automóveis que tenha preterido formalidades relativas à obrigação de 
seguro de responsabilidade civil automóvel. 
412 Vd., e.g., Ac.TRP 16-IX-2004 (FERNANDO BAPTISTA), proc.0434073. 
413 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.226, defendia-o de iure condendo, e JOSÉ VASQUES, op.cit., p.158, fazia uma 
interpretação declarativa lata de “actos”. 
414 Sic, MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.226, e JOSÉ VASQUES, op.cit., p.158. Neste caso, de falta de 
participação do sinistro (art.101.º LCS), parece que o regime do art.136.º, n.º2, remete para o art.101.º, n.os1 e 
2, LCS: mas não pode ser assim, uma vez que este preceito só permite às partes que estipulem no contrato de 
seguro a redução da prestação do segurador atendendo ao dano que o incumprimento do dever (acessório) de 
participação do sinistro e outros deveres acessórios a este conexos (art.100.º). Deve, portanto, entender-se 
que, mesmo que as partes não tenham previsto ex contractu qualquer redução ou exclusão da prestação do 
segurador no caso de falta de participação do sinistro, ainda assim será devida indemnização – a compensar 
com a prestação devida pelo segurador – no caso de a violação deste dever acarretar prejuízo para o 
segurador, excluindo ou reduzindo o montante em que se sub-rogue.   
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quer antes, quer depois de perfeita a sub-rogação (mas sobretudo antes), casos como os de 

remissão da dívida (arts.863.º e ss. CC), transacção (arts.1248.º e ss. CC), renúncia a 

garantias e privilégios, aceitação do pagamento do lesante para alguns Autores415, 

comunicações e notificações ao terceiro, ou até a negociação de cláusulas de 

irresponsabilidade que favoreçam o terceiro416-417. 

 O que seja o prejuízo aos direitos do segurado ou prejuízo à sub-rogação do 

segurador é deixado ao intérprete. Parece-nos que aqui prejuízo é tido no sentido de 

impossibilidade para o segurador de recuperar do responsável do dano, no todo ou em 

parte, a prestação paga ao segurado: impossibilidade que deve ser efectiva, e não 

meramente potencial418. 

                                                           
415 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, pp.2351-2352, aventa três sub-hipóteses para este caso: 1) o 
responsável cumpre depois de o segurador ter pago e declarado querer sub-rogar-se: neste caso, o lesante 
paga mal, e, por isso, tem de pagar duas vezes, mas pode agir em sede de enriquecimento sem causa, v.g. 
repetição do indevido, contra o segurado; 2) o responsável paga antes de o segurador ter pago e declarado 
querer sub-rogar-se: este caso pode ser tido, para o Autor, na esteira de DONATI (a tese contrária, de 
GENOVESE, entende que aqui haverá um “desaparecimento abstracto do dano”, não fazendo já sentido a 
garantia que é praecise subsidiária), como “lesivo” da sub-rogação do segurador, e, por isso, este exonera-se; se 
o pagamento da indemnização tiver sido parcial, o segurador pode pagar a parte que falta, e sub-rogar-se 
parcialmente; 3) o segurado cumpre antes de o segurador ter declarado querer sub-rogar-se, mas depois de ter 
pago a indemnização: aqui o responsável libera-se da sua obrigação, mas o segurado responde perante o 
segurador, que pode pedir a restituição da quantia paga por si. Tb. HARDY IVAMY, op.cit., p.505, diz-nos que, 
frequentemente, o contrato de seguro contém cláusulas que não permitem que o segurado receba ou peça a 
indemnização ao lesante. 
 Parece-nos artificioso recorrer à ideia de dano ou prejuízo do segurador aqui, bem como considerar 
existir uma obrigação de o segurado salvaguardar a acção contra o terceiro, como faz DONATI, op.cit., p.185: 
mais correcta é a posição de GENOVESE. Tais cláusulas que imponham o dever de o segurado recusar a 
prestação do terceiro podem ser facilmente rebatidas através da consideração que o seguro, quando haja um 
terceiro responsável, tem uma função subsidiária de garantia, e, portanto, pagando o devedor principal o 
segurador/garante exonerar-se-ia da sua prestação; ademais, o facto de o terceiro pagar de imediato a 
indemnização traz benefícios de variada ordem, uma vez que significa que têm património para responder 
pela dívida, evitam-se processos judiciais morosos e o segurador exonera-se do seu dever de prestar. Não têm, 
portanto, qualquer efeito útil tais cláusulas, senão o de considerar que o segurado ao receber a indemnização 
do terceiro prejudica o segurador no igual montante da prestação que cabe a este (ou em parte, se o terceiro 
só o fizer parcialmente e o credor o aceitar: cf. art.763.º, n.º1 CC), operando depois o mecanismo da 
compensação para chegar ao resultado da exoneração (parcial ou total) do segurador. Ora, tomando em 
atenção o princípio entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, somos da opinião de que tal entendimento – e, 
por conseguinte, tais cláusulas – deve ser postergado. Salvo melhor opinião, quanto à admissibilidade destas 
cláusulas, parece-nos toparem com o art.809.º numa interpretação lata deste preceito, e com o art.18.º, b), 
LCCG. 
416 Dá este último exemplo, SÁNCHEZ CALERO et alii, op.cit., p.783, dizendo que não estão só em causa actos 
conservativos do crédito, mas também aqueles que impeçam o seu nascimento. Parece-nos, no entanto, que 
este caso terá de ser analisado caso a caso, sob pena de ser demasiado oneroso para o segurado: pode, por 
exemplo, encontrar-se perante um contrato de adesão sem que possa negociar as cláusulas em concreto, e 
nesse caso não nos parece que haja de ser responsabilizado; repare-se, todavia, que cláusulas deste tipo, se 
insertas no contrato como cláusulas contratuais gerais, serão, regra geral, nulas por força do art.18.º, a), b), c) 
ou d), LCCG.   
417 Exemplos em concreto : o proprietário das mercadorias seguradas omitiu o cumprimento das formalidades 
necessárias à conservação da sua acção contra o transportador; o segurado não reclamou os seus créditos em 
processo executivo ou falimentar; o segurado transigiu com o responsável sem o acordo do segurador com 
renúncia à sub-rogação; se o condutor do automóvel se reconhece como responsável pelo acidente perante a 
parte contrária; se o proprietário do imóvel incendiado renunciou no contrato de arrendamento a agir contra 
o locatário (Cf. PICARD/BESSON, Traité Général des Assurances Terrestres, t.II, 1940, p.718, NICOLAS JACOB, Les 
Assurances, Dalloz, Paris, 1974, p.206, e HUBERT GROUTEL/FABRICE LEDUC/PHILIPPE PIERRE/MAUD 

ASSELAIN, Traité du Contrat d’Assurance, Paris, 2008, p.1044) 
418 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2350) 
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 Serão ineficazes, em relação ao segurador, actos dispositivos do direito à 

indemnização pelo segurado, como a remissão ou a transacção, se feitos depois de a sub-

rogação se completar, pois o segurado já não tem a titularidade do direito: para os que 

considerem a sub-rogação automática com o pagamento, serão ineficazes os que se 

verifiquem após a percepção deste; para os que considerem necessária uma notificação para 

que a cessão seja eficaz perante o segurado, só os actos dispositivos posteriores a esta 

cessão serão ineficazes419, não afectando a sub-rogação e, logo, não gerando 

responsabilidade: por isso, se sói dizer que, embora possa também o segurado prejudicar o 

direito de crédito do segurador e a própria sub-rogação depois do momento em que se dá 

sub-rogação, a verdade é que estes casos são muito mais limitados420.  

 Consequência da violação deste dever é que “o tomador ou o segurado responde, 

até ao limite da indemnização paga pelo segurador”. No que consiste esta responsabilidade 

do segurado ou do tomador, a lei não diz. O preceito pressupõe que o segurador já tenha 

pago: ora, tal solução dir-se-ia pouco consistente com a automaticidade da sub-rogação, 

pois, se fosse desta natureza, o segurado já não poderia eficazmente dispor daqueles 

direitos421, mas tão-somente podia praticar omissões que lesassem o segurador, violando 

deveres laterais422; para além do mais, esquece a lei que a violação deste dever pode dar-se 

ainda antes de paga a indemnização. Todavia, assim não é, porque, como sói ser apontado, 

esta obrigação não cessa com a realização da prestação do segurador: o tomador e o 

segurado ficam obrigados a tal até ao momento em que o segurador veja o crédito em que 

ingressou satisfeito quando o não possa mais satisfazer por insolvência do segurado423. 

Enfim, “responde” é de interpretar no sentido de o segurado ser obrigado a indemnizar o 

segurador424. Cumpre, então, distinguir: se o segurador ainda não realizou a sua prestação, o 

segurado fica obrigado a indemnizá-lo, dando azo a uma compensação de créditos 

(arts.847.º e ss. CC), que redundará numa redução da prestação do segurador425; se o 

                                                           
419 Neste sentido, entre nós, vd. MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.226-227. 
420 GASPERONI, “La c.d. surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni XL (1966), 1, p.637. 
421 Nota-o MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.226-227. 
422 Ou agir em gestão de negócios (arts.464.º e ss. CC), aponta ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, 
pp.2349-2350, mas sublinha que isso será de difícil verificação. 
423 ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2349. 
424 Já assim VAZ SERRA, op.cit.,RLJ 94 (1961), n.3206, p.261, ao dizer o seguinte: “O artigo 441.º do Código 
Comercial diz apenas que o segurado responde por todo o acto que possa prejudicar os seus direitos contra o 
terceiro, que deviam transferir-se, por sub-rogação, para o segurador. Mas, se responde por esses actos, quer 
isto dizer que é obrigado a indemnizar o segurador”. 
425 Tb. assim VAZ SERRA, op.cit.,RLJ 94 (1961), n.3206, p.261, após referir que o segurado se constitui na 
obrigação de indemnizar o segurador, diz “ora, esta indemnização compensa-se, nos termos gerais (Cód. 
Civil, arts.765.º e segs.), com a devida pelo segurador, o que equivale a dizer que esta é eliminada ou reduzida, 
na medida daquela”. Sufragamos o ensinamento do insigne Autor, relevando ainda que se trata aqui de 
compensação proprio sensu, e não de compensação improprio sensu ou anómala, chamada dedução de valores: 
exemplos desta última são os arts.795.º, n.º2, 815.º, n.º2, 894.º, n.º2, 1040.º, n.º1, 1216.º, n.º3, CC, e as regras 
do cálculo da obrigação de indemnizar (arts.562.º e ss. CC) e da obrigação de restituição do enriquecimento 
(arts.473.º e ss. CC). As diferenças entre as duas figuras são as seguintes: a compensação pressupõe créditos 
autónomos de sinal contrário, a dedução visa apenas delimitar um único crédito, dispensando-se, assim, a 
verificação de factos constitutivos atinentes a direitos diferentes; a compensação é potestativa, a dedução 
surge automática; a compensação é retroactiva, a dedução produz efeitos quando o crédito por ela delimitado 
se torne eficaz; a compensação conhece causas legais de exclusão, o que não acontece com a dedução (cf. 
ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.199, e MENEZES CORDEIRO, Da Compensação no Direito Civil e no Direito 
Bancário, Almedina, 2003, pp.153-156). O segurador terá, portanto, de invocar a compensação, para o eficaz 
exercício deste direito potestativo (art.848.º, n.º1, CC), sob pena de pagar ao segurador e ter depois de pedir a 
repetição do indevido. 
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segurador já tiver efectuado a sua prestação, então o segurado será obrigado a restituir a 

quantia correspondente ao prejuízo que haja causado ao segurador426. 

 Advertiam os Autores ainda que, por aproximação ao regime do ónus de 

salvamento ou das declarações inexactas ou reticentes e da falta de participação, a exclusão 

total da prestação do segurador, nestes casos, quando não fosse convencional – que, 

notam, pode ser (cf.art.101.º, n.º2, LCS)427 –, só se daria supletivamente, se a actuação ou 

omissão do segurado fosse dolosa, por aplicação analógica do regime predisposto para a 

violação da obrigação de salvamento (antes, art.443.º, §2, junto com o art.440.º CCom; 

hoje, art.101.º, n.os1 e 2 ex vi 126.º, n.º3 LCS); não o sendo, o regime supletivo não 

permitiria a exclusão total da cobertura por prejuízo da sub-rogação428. Parece-nos não ser a 

aplicação analógica do art.101.º ex vi art.126.º, n.º3 ao art.136.º, n.º2, LCS, para a sub-

rogação, a solução mais acertada: primo, porque, a lei, hoje, expressis verbis, permite que a 

responsabilidade do segurado vá até ao limite da indemnização paga pelo segurador 

(art.136.º, n.º2, LCS), pelo que, dolosamente ou não, se o prejuízo for equivalente ao direito 

em que se sub-rogaria, o segurador pode exonerar-se in toto da sua responsabilidade ou 

pedir a restituição de toda a quantia já prestada; secundo, ademais, o regime das 

consequências para a falta de participação do sinistro é, hoje, “menos do que regime 

supletivo”429, ao contrário do que acontecia à luz do art.440.º CCom, pois o que o art.101.º, 

n.os1 e 2 permite é que as partes estipulem o que vem preceituado no dispositivo e nada 

mais in peius – salvo in melius –, dada a imperatividade relativa com que o dotou o legislador 

ex art.13.º, n.º1 LCS, pelo que a contrario parece que o segurador não poderá responsabilizar 

o segurado pela falta de participação do sinistro – o que não deixa de ser questionável, 

sobretudo quando o segurador seja efectivamente lesado com a violação do dever de 

participação do sinistro; o art.136.º, n.º2, LCS, pelo contrário, estabelece um regime 

supletivo, e não a possibilidade de as partes preverem determinado regime permitido pela 

lei, sob pena de o segurado não ser responsabilizado, como acontece no art.101.º, n.os1 e 2 

LCS.  

 Outra questão prende-se com o facto de ser ou não necessário que o segurado 

tenha agido com culpa430: respondemos afirmativamente à questão, pois não estamos 

perante um caso de responsabilidade objectiva (cf. art.499.º CC), mas esta presumir-se-á, 

nos termos gerais (art.799.º, n.º1 CC). 

                                                           
426 Já assim, entre nós, PINHEIRO TORRES, op.cit., p.129, e PICARD/BESSON, Traité Général des Assurances 
Terrestres, t.II, Paris, 1940, p.718, NICOLAS JACOB, Les Assurances, Dalloz, Paris, 1974, p.206, GARRIGUES, 
op.cit., p.201, SALANDRA, op.cit., sub art.1916, p.312. 
427 Em contrário, no sentido da inadmissibilidade de cláusulas que liberem o segurado da obrigação de não 
prejudicar a sub-rogação do segurador, vd. SANCHEZ CALERO et alii, op.cit., p.784. 
428 Entre nós, vd. MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.225-226, e, noutros ordenamentos, colorandi causa, JOSE 

VASQUES, op.cit., pp.158-159, no Direito italiano, colorandi causa, GASPERONI, op.cit., p.637, ROSSETI, op.cit., Le 
Assicurazioni2, §36, sub art.1916, p.247. 
429 Sic, COSTA OLIVEIRA, op.cit., sub art.101.º, II, 2, p.319. 
430 PICARD/BESSON, op.cit., p.717, e NICOLAS JACOB, op.cit., p.206, dizem não ser necessário provar a culpa do 
segurado, bastando que o segurador demonstre que o seu facto ou inércia comprometeram a sub-rogação; 
HUBERT GROUTEL/FABRICE LEDUC/PHILIPPE PIERRE/MAUD ASSELAIN, Traité du Contrat d’Assurance, Paris, 
2008, p.1043, dizem que o segurado é responsável quer tenha dolosamente prejudicado o segurador, quer o 
tenha feito por negligência, e.g., estando o responsável sob processo de execução ou de insolvência, o 
segurado esquecer-se de reclamar o seu crédito. 
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 O prazo de prescrição deste direito do segurador contra o segurado – quando o não 

compense, uma vez que a compensação se traduz numa espécie de autotutela (satisfativa) 

de direitos (ou mesmo como garantia431) – é o de 5 anos (art.121.º, n.º2, LCS)432. 

 

 II. Quanto à ratio desta norma, uma parte considerável da doutrina crê residir no 

dever genérico de o segurado diminuir o possível as consequências do sinistro concretizado 

no ónus, rectius dever, de salvamento (cf. art.126.º LCS)433, pois por meio do crédito contra 

o terceiro pode chegar-se a uma eliminação ou, pelo menos, atenuação do dano sofrido434. 

Outros crêem ter a sua explicação no facto de, até ao momento de perfeição da sub-

rogação (com o pagamento ou com este mais notificação, para as várias teses), ser o 

segurado o titular do direito contra o terceiro, enquanto ao segurador cabe apenas uma 

expectativa jurídica435 em vir a sub-rogar-se, não podendo praticar actos conservativos do 

crédito436. Outros, ainda crêem que este dever específico surge porque o segurado, doutra 

forma, sabendo que está seguro, poderia descurar os direitos que lhe coubessem contra o 

terceiro437. MOITINHO DE ALMEIDA crê vê-la não no ónus de salvamento, segundo o qual o 

segurado tem o ónus (para alguns, dever) de reduzir ao máximo a responsabilidade do 

segurador, sendo uma das formas de cumprir esse dever permitir a sub-rogação, mas antes 

na boa fé na execução dos contratos (arts.762.º, n.º2), e até na boa fé na pendência de 

condição suspensiva pelo alienante (art.272.º CC)438. 

 Cremos, com efeito, ser essa a causa desta obrigação: a violação dum dever 

acessório da prestação principal, cuja violação gera responsabilidade obrigacional do 

segurado (art.762.º, n.º2). A esse dever do segurado em não prejudicar a sub-rogação do 

segurador encontra-se do lado activo da relação uma expectativa jurídica que cabe ao 

segurador. Mas há ainda outro factor de não somenos importância. Esta obrigação não 

surge só no contrato de seguro: ela surge, também, noutras garantias pessoais439, das quais 

se destaca como paradigmática a fiança. Com efeito, os fiadores, ainda que solidários, ficam 

desonerados da obrigação que contraíram, na medida em que, por facto positivo ou 

negativo do credor, não puderem ficar sub-rogados nos direitos que a este competem 

                                                           
431 Vd. RAMOS ALVES, “Sobre a função de garantia da compensação”, Dir 142 (2010), V, pp.1019-1056. 
432 A questão do prazo aplicável à acção do segurador contra o segurado pelo ressarcimento dos danos 
derivados do prejuízo à sub-rogação deste é discutida em Itália. Cf. e.g., FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, 
pp.464-465, e ID., “Assicurazioni marittime e aeronautiche”, NssDI I, 2, pp.1200 e ss. 
433 Sobre o dever/ónus de salvamento, entre nós, vd. VIEIRA GOMES, “Do dever ou ónus de salvamento no 
novo regime jurídico do contrato de seguro (Decreto-Lei n.º72/2008, de 16/4)”, CDP 28 (2009), pp.3-22. 
434 DONATI, op.cit., p.185, FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, p.463, que, por isso, aplica as normas 
atinentes à obrigação de salvamento constantes do art.1915 CCit (cf. art.101.º, n.os1 e 2 ex vi art.126, n.º3 
LCS), v.g. quando diz que “l‟assicurato che dolosamente non adempie l‟obbligo dell‟avviso o del salvataggio 
perde il diritto all‟indennità”; SÁNCHEZ CALERO et alii, op.cit., p.783. 
435 É frequente esta ideia de que o segurador tem uma expectativa jurídica quanto à sub-rogação (assim, 435 LA 

TORRE, op.cit., Assicurazioni XLV (1978), 6, pp.614-615, UBALDO BELLINI, op.cit., sub art.1916, 23, p.4051, 
MUNGARI, “Riflessioni sulla surrogazione dell‟assicuratore”, RDC (1964), II, p.374). 
436 LA TORRE, op.cit., Assicurazioni XLV (1978), 6, pp.614-615, ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni Private II, 
p.2349-2352, e ID., op.cit., Le Assicurazioni2, §36, sub art.1916, pp.247-248. 
437 PICARD/BESSON, op.cit., p.717. 
438 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.227. 
439 Já VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.3206, p.260(3), remetia, em nota, neste tocante, para o art.853.º 
CCse, relativo à fiança, cuja fórmula inspirou e é igual à do actual art.653.º CC. Reparam neste facto, ainda, 
PICARD/BESSON, op.cit., p.716, NICOLAS JACOB, op.cit., p.206, HUBERT GROUTEL/FABRICE LEDUC/PHILIPPE 

PIERRE/MAUD ASSELAIN, op.cit., p.1043, dizendo-se inspirado no art.2314 CCfr (antes 2037 CCfr) para a 
fiança. 
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(art.653.º CC). Semelhante dispositivo surge também na hipoteca por constituída por 

terceiro, a qual se extingue na medida em que, por facto positivo ou negativo do credor, 

não possa dar-se a sub-rogação daquele nos direitos deste (art.717.º, n.º1, CC). Igual 

solução valerá para os casos de anticrese (art.717.º, n.º1, ex vi art.657.º, n.º2, CC) e de 

penhor (art.717.º, n.º1, ex vi art.667.º, n.º2, CC), quando constituídos por terceiro440. Estes 

dados normativos aproximam o seguro doutras garantias, mormente das pessoais, 

corroborando a sua função subsidiária de garantia, nos moldes propugnados por 

GENOVESE.  

 

3.6. Cláusula de substituição processual do segurador pelo segurado e cláusula de 

loan receipt: regime processual da sub-rogação 

 I. São frequentes as cláusulas pelas quais o segurado se obriga a agir, em juízo, 

contra o terceiro, depois de pago pelo segurador, pelo montante em que este sub-rogou. A 

questão, pela sua delicadeza do ponto de vista processual, tem levado a uma acesa 

discussão nos ordenamentos jurídicos estrangeiros, mas cujas repercussões se têm sentido 

entre nós. A centralidade desta questão é posta em relevo, se atentarmos no facto de que 

foi a propósito de saber se o terceiro podia ou não opor ao segurado o pagamento pelo 

segurador e se eram ou não válidas tais cláusulas que versaram a jurisprudência e doutrina 

não raras vezes as questões da natureza jurídica desta instituto e da necessidade ou não de 

notificação ao terceiro, de modo a salvarem a validade ou a advogarem a invalidade de tais 

cláusulas.  

 Entre nós, um Autor pronunciou-se directamente sobre a questão: MOITINHO DE 

ALMEIDA, cuja posição é contrária à admissibilidade de cláusulas pelas quais o segurado, 

tendo sido pago pelo segurador, venha depois a, em mandato (fiduciário) sem 

representação, pedir em juízo as quantias devidas ao lesante para depois as devolver ao 

segurador. Com efeito, o Autor diz não estarmos aqui perante uma substituição processual 

voluntária, dado na substituição processual o substituto fazer valer em juízo, nomine proprio, 

um direito doutrem, dispondo dum interesse na realização desse direito, v.g. no caso da 

acção sub-rogatória (arts.606.º a 609.º CC), ao contrário do que sucede no âmbito destas 

cláusulas, em que o segurado faz valer em juízo um direito alheio, do segurador, não no 

interesse próprio, mas no interesse daquele441. Mas, acrescenta, a entender-se, ainda assim, 

estarmos perante uma substituição processual voluntária, ela não seria admissível, pois só 

os titulares do interesse material objecto do litígio são partes legítimas (art.26.º, n.º3, CPC), 

e esta regra só admite como excepção os casos previstos na lei, i.e., os casos de substituição 

processual legal típica. Conclui também não se tratar aqui duma cláusula de renúncia à sub-

rogação em favor do segurado, concedendo-lhe um mandato fiduciário sem representação 

para depois devolver as quantias ao segurador, pois esta “renúncia” é para o Autor uma 

cessão, que constitui, no fundo, um modo de afastamento do princípio processual da 

proibição de substituição processual voluntária442. Conclui no sentido de que, após a sub-

                                                           
440 COSTA GOMES, op.cit., p.1098, e RAMOS ALVES, Do Penhor, p.98, aplicam o art.717.º, n.º1,CC, às restantes 
garantias reais, embora o primeiro Autor diga que, embora aparentemente não se aplique às garantias reais 
legais, como o direito de retenção: atenta a sua ratio, no entanto, advoga que tb. a este caso deve ser 
estendido. 
441 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p. 128. 
442 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p. 129. 
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rogação, só o segurador é parte legítima para agir em juízo contra o responsável na medida 

da indemnização por aquele paga ao segurado. 

 Parece-nos serem inválidas estas cláusulas, quando o segurador, não tendo 

renunciado à sub-rogação, se tenha sub-rogado e adquirido o crédito, uma vez que ex lege 

este passa para a sua titularidade, pois a regra, no sistema português, é a de que só há 

substituição processual com origem legal443. 

 

II. Na pendência de acção declarativa (de condenação ou de simples apreciação 

positiva) do segurado/lesado contra o lesante, sem que haja cláusula de substituição 

processual voluntária, se o segurado receber a prestação do segurador, é de aplicar o 

incidente de habilitação entre vivos (art.376.º CPC), e, se não houver habilitação do 

segurador, o segurado continua a lide como substituto processual444. 

 

 III. Na pendência de acção executiva445, a resposta à primeira vista poderia ser 

negativa446, sobretudo se encararmos a sub-rogação como uma extinção relativa do crédito. 

Os arts.916.º e ss. CPC consideram o pagamento, seja feito pelo executado, seja por 

terceiro (“qualquer pessoa” é a expressão utilizada pelo legislador no art.916.º, n.º1, CPC), 

como um modo de fazer cessar a obrigação e de conseguir que esta seja julgada extinta 

(art.919.º, n.º1, CPC). Em processo de execução, o pagamento é tratado na secção cuja 

epígrafe é “Extinção e anulação da execução”, pelo que a lei não permitiria ao intérprete 

supor que, nalgumas hipóteses, tal pagamento não extinguisse a execução. Assim, ainda que 

houvesse sub-rogação, o terceiro não pode fazer seguir a mesma acção executiva pelos 

créditos sub-rogados, visto que o processo estabelecido nos arts.916.º e 917.º CPC a faz 

cessar447. 

 Esta opinião, em período anterior advogada, não é de aceitar448. Segundo CASTRO 

MENDES, assim como na sub-rogação se dá a extinção em relação a certa pessoa, também 

na acção executiva se daria símil fenómeno: a extinção relativa da mesma execução apenas 

quanto ao primitivo exequente449. Adianta o Autor que, com efeito, nos arts.916.º e ss. CPC 

se ocupa da extinção e anulação da execução e o pagamento dá expressamente o direito de 

“fazer cessar a execução”, mas o argumento não é decisivo, pois nesses artigos prevê-se a 

hipótese normal de o pagamento ser facto extintivo da obrigação exequenda, e não 

translativo, mas só no art.917.º, n.º6, CPC, considera a lei a eventualidade de o pagamento 

ser mero facto transmissivo do direito de crédito; noutras disposições dispensa-se de 

                                                           
443 Vd., e.g., PAULA COSTA E SILVA, “Contrato a favor de terceiro, conformação subjectiva da instância e 
legitimidade processual”, Homenagem da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa ao Prof. Doutor Inocêncio 
Galvão Telles – 90 anos, p.977(19). 
444 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.217-128. O incidente de habilitação inter vivos é facultativo, uma vez que 
não leva à suspensão da instância a transmissão do direito pendente lite. 
445 Vd. o estudo, em muitos pontos ainda actual, de CASTRO MENDES, “Efeitos do pagamento com sub-
rogação em processo executivo”, separata de CTF 58 (1963), pp.7-15. 
446 Neste sentido, LOPES CARDOSO, Manual da Acção Executiva2, p.538, escrevendo à luz do CPC 1939, 
embora a situação no CPC 1961 não se tenha alterado. 
447 LOPES CARDOSO, Manual da Acção Executiva2, p.538. 
448 Assim, o despacho de 31 de Julho de 1942 do Juiz MÁRIO CARDOSO, Jornal do Foro V, pp.86-87, decisão 
sufragada depois por CASTRO MENDES, “Efeitos do pagamento com sub-rogação em processo executivo”, 
separata de CTF 58 (1963), pp.7-15. 
449 CASTRO MENDES, op.cit., p.11, suportando-se em GUILHERME MOREIRA, Instituições do Direito Civil Português, 
vol.II, p.201, que diz que “a obrigação extingue-se em relação ao primitivo credor”. 
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considerar esta hipótese excepcional450. Sendo o sub-rogado um transmissário do crédito, 

nos termos dos arts.589.º e ss. CC, também a regra em processo civil é a de que o sucessor 

no direito material deve ser admitido a substituir-se ao transmitente para efeito de iniciar 

um processo como titular do direito de acção (cf.art.56.º, n.º1, CPC, para legitimidade na 

acção executiva), e como parte para efeito de prosseguir um processo já iniciado (art.271.º 

CPC): tal é decorrência primacial do carácter instrumental do processo civil451. “Só por 

puro formalismo, que o processo moderno repele, se obrigará o sub-rogado a perder as 

vantagens decorrentes do grau de adiantamento da marcha do processo e a iniciar outra 

execução”452, refere CASTRO MENDES, sendo que as desvantagens podem ir para além da 

mera perda de tempo e custas: extinguindo-se a execução, cancelam-se as penhoras e que 

deverão repetir-se na nova execução que o sub-rogado é obrigado a intentar. Como é por 

demais consabido, a antiguidade da penhora é um problema de alto interesse para o credor 

exequente453. A única disposição do CPC em que se prevê o pagamento por terceiro com 

sub-rogação do crédito exequendo – o art.917.º, n.º6, CPC454 – apontar precisamente no 

sentido de que, depois de o pagamento estar efectuado, se suspende a execução e só aí, 

depois, se abre a situação prevista no art.917.º, n.º6, CPC: a necessidade de demonstrar a 

sub-rogação para efeito de prosseguir com a execução455. A demonstração da sub-rogação 

não é dito como fazer no art.917.º, n.º6, CPC, mas parece que é de aplicar aqui o incidente 

de habilitação do adquirente dum crédito (art.376.º CPC), sendo o título legítimo de 

aquisição a sub-rogação456. Assim, ouvir-se-á sobre o executado nesta sede, para poder 

impugnar a validade do acto ou alegar que a transmissão foi feita para tornar mais difícil a 

sua posição no processo. 

 

 IV. Não menos controversa é, ainda, a cláusula de loan receipt457, pela qual o 

segurador mutua certa quantia ao segurado (tendencialmente) correspondente ao dano que 

haja sofrido, sendo, por conseguinte, este último obrigado a restituir o “capital mutuado” 

no caso de vir a receber do terceiro lesante a indemnização pelos danos que haja sofrido. 

Para garantia do seu crédito, é frequente o segurado constituir um penhor sobre o crédito 

contra o lesante em favor do segurador, para garantir a restituição das quantias mutuadas, 

ou, ainda, uma procuração irrevogável a favor do segurador para agir em nome e por conta 

do segurado, mas a próprias expensas, contra o terceiro458.459. Trata-se também dum 

                                                           
450 CASTRO MENDES, op.cit., p.10. 
451 CASTRO MENDES, op.cit., pp.11-12. 
452 CASTRO MENDES, op.cit., p.12. 
453 CASTRO MENDES, op.cit., p.12. 
454 Criticada por CASTRO MENDES, op.cit., p.13, uma vez que parece referir-se quer aos direitos substantivos, 
quer aos processuais que o credor sub-rogado tem, quando na verdade só importa a estes últimos. 
455 CASTRO MENDES, op.cit., p.14. 
456 CASTRO MENDES, op.cit., p.15. 
457 Loan receipt é, stricto sensu, o documento comprovativo da entrega das quantias mutuadas ao 
mutuário/segurado, embora a prática tenha vindo a tomar este documento como forma do contrato de 
mútuo nesta vertente. 
458 Vd. FERRARINI, “«Loan receipt» e surroga assicuratoria”, Assicurazioni XL (1973), 4/5, pp.241-245, ID., 
“Ancora in tema di «loan receipt» e di surroga assicuratoria”, Assicurazioni XLIV (1977), 6, pp.232-238, e 
GRIGOLI, “Considerazioni in tema di „loan receipt‟”, Assicurazioni XLIV (1977), I, pp.427-434. Sobre a 
procuração irrevogável em garantia – e sobretudo sobre a sua compatibilidade com a proibição do pacto 
comissório (art.694.º CC) –, vd., entre nós, PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado I, p.641, 
PAIS DE VASCONCELOS, Contratos Atípicos, pp.302 e ss., COSTA GOMES, op.cit., p.86, PEDRO DE 
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negócio ao qual é aposta uma condição suspensiva à obrigação do mutuário/segurado: ele 

só estará adstrito à restituição do “capital mutuado” se, porventura, o terceiro responsável, 

sendo solvente, lhe ressarcir o dano. 

 Este tipo de cláusulas surgiu e é frequente nos seguros marítimos, e tem como 

finalidade fugir à consequência da sub-rogação do segurador, i.e., ao facto de o segurador, 

pagando ao segurado, indelevelmente ingressar na posição deste, sem que possa ser 

acordado que o segurado agirá em juízo contra o terceiro lesante para recuperação da 

indemnização adiantada pelo segurador, uma vez que tem a jurisprudência entendido – e 

bem – só poder dar-se a substituição processual dentro dos casos previstos na lei, assim 

como é inadmissível a fidúcia processual, maxime através de mandato sem representação460. 

O direito de crédito do segurador à restituição das quantias “mutuadas” extinguir-se-á, 

naturaliter, de dois modos: ou através da devolução pelo segurado das quantias a si pagas 

pelo terceiro lesante; ou, no caso de o terceiro ser insolvente ou não ter realizado a 

prestação por qualquer motivo, das duas uma: ou a obrigação nem sequer chegou a 

constituir-se, ou, segundo outros, o crédito do segurador extinguir-se através da 

compensação entre o crédito do segurado ao pagamento da indemnização nos termos do 

contrato de seguro e o crédito do segurador à restituição do capital461. 

 Em Itália, o Tribunale di Trieste, em sentença de 13-I-1973462, considerou que tal 

condição desnatura o sinalagma do mútuo, tornando-o num empréstimo a fundo perdido, 

o que, tendo em conta a relação subjacente de seguro, vale como uma vera e própria forma 

de pagamento da indemnização. Para GRIGOLI, o mencionado aresto colocou mal a 

questão, uma vez que transcurou a possibilidade da estipulação de mútuos atípicos, atento 

o princípio da liberdade contratual (art.405.º CC), assim como pelo facto de não ter 

aprofundado a relevância da cláusula de loan receipt no exame do contrato de seguro, tendo-

se limitado a divisar aí tão-somente um pagamento antecipado da prestação do 

segurador463. Ademais, é, para o Autor, errónea a equiparação entre o empréstimo feito ao 

segurado e a indemnização devida pelo segurador, assim como a função da cláusula, 

próxima da do mútuo, não deve ser confundida com a função do contrato de seguro464. 

 Embora GRIGOLI veja aqui um contrato misto atípico, individue “nella clausola in 

questione uno dei aspetti più salienti dell‟autonomia privata, quello, cioè, di arricchire lo 

schema del contratto”, a verdade é que não deixa de salientar que esta não pode, todavia, 

traduzir-se numa elisão dos aspectos essenciais (aspetti essenziali) do contrato de seguro465, 

                                                                                                                                                                          
ALBUQUERQUE, Da Representação voluntária, pp.985-986, e SOARES DA FONSECA, Penhor de acções., e, na 
jurisprudência nacional, Ac.STJ 21-XII-2005 (PEREIRA DA SILVA), proc.04B4479. 
459 ERMANNA GROSSI, La surrogazione dell’assicuratore, Diritto&Diritti – Rivista giuridica online (2002), explicando 
que se trata dum expediente dirigido a consentir que a legitimidade processual do segurado ante o lesante 
continue na esfera daquele, mesmo depois de paga a indemnização pelo segurador: seja pela via de o segurado 
agir em juízo em nome e por conta do segurador, seja para agir o segurador em nome do segurado e por 
conta própria sobre a base duma procuração irrevogável. 
460 Acentuando o facto de o loan receipt arrangement surgir como forma de contornar a rigidez do regime da sub-
rogação do segurador, FERRARINI, op.cit., Assicurazioni XL (1973), 4/5, pp.241-245, ID., op.cit., Assicurazioni 
XLIV (1977), 6, pp.232-238, 
461 É esta última a posição de GRIGOLI, op.cit., p.431. 
462 Trib. Trieste 13-I-1973, Giur. Merito (1975), p.437, apud GRIGOLI, op.cit., pp.427 e ss. 
463 GRIGOLI, op.cit., pp.429-430. 
464 GRIGOLI, op.cit., pp.431-432. 
465 GRIGOLI, op.cit., p.432, que refere também que “[l]a peculiarità della fattispecie esaminata è, appunto, 
quella di concretare un esempio eloquente della possibilità degli interessati di realizzare un modo di 
esecuzione del contratto di assicurazione diverso da quello previsto dal diritto comune, ma più rispondente 
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dentre os quais releva a situação processual do segurado perante o terceiro responsável. Na 

medida em que a cláusula loan receipt derroga o regime da sub-rogação do segurador, devem 

ser praticadas medidas idóneas a salvaguardar os interesses do segurador para evitar que 

seja alterada a função do seguro, a qual, para o Autor, deve ser achada na sua função 

subsidiária e na redução dos prémios da massa de segurados466. 

 Para FERRARINI, a cláusula loan receipt obsta à sub-rogação, porque a sua função e 

ratio não é a mesma que a do contrato de seguro puro: neste, quando haja um terceiro 

responsável, a antecipação das quantias pagas pelo segurador é feita em moldes definitivos 

no âmbito da cobertura do seguro, ao passo que naquela cláusula as quantias são pagas a 

título de empréstimo. A posição de FERRARINI é adversa a que o segurador aja em sub-

rogação, pois a cláusula loan receipt impede que assim seja, pela consideração já aduzida, e 

pelo facto de o segurador tê-la enxertado no contrato de seguro pelo exacto móbil de 

derrogar ou contornar o regime da sub-rogação do segurador. Assim, o Autor – em 

comentário crítico a uma sentença da Corte d’Appello di Firenze de 15-V-1977467, que declarou 

o segurador legitimado a agir contra o transportador marítimo responsável pelo dano com 

base não na sub-rogação legal, mas sim num loan receipt, por considerar equiparáveis, no seu 

escopo, a prestação indemnizatória do segurador e a entrega de capital a título de 

empréstimo – diz que, se o segurador optar por inserir no contrato de seguro uma cláusula 

de loan receipt, não pode depois vir, a seu bel talante, repudiá-la para poder agir contra o 

terceiro. 

 Das (sumárias) considerações expendidas sobre esta figura decorre que, primo, este 

contrato atípico é lícito, uma vez que admitimos a renúncia do segurador à sub-rogação, e 

atenta a liberdade contratual (art.405.º, n.os1 e 2, CC), e, secundo, em nossa opinião, na esteira 

de FERRARINI, só terá legitimidade para agir em juízo contra o terceiro lesante o segurado, 

e não já o segurador: primo, porque, summo rigore, não se dá a sub-rogação; secundo, porque, 

caso contrário, entendemos que haveria abuso de direito na modalidade de venire contra 

factum proprium.  

 

3.7. Âmbito subjectivo da sub-rogação 

3.7.1. Terceiro responsável 

 A jurisprudência e doutrina anteriores à LCS discutiam de forma desabrida qual o 

sentido (literal) do art.441.º CCom, quando referia o segurador ficar sub-rogado em todos 

os direitos do segurado contra terceiro causador do sinistro: este será apenas o lesante 

directo, i.e., o causador do sinistro, ou engloba qualquer responsável civil? 

 A doutrina e jurisprudência maioritárias, de cujo elenco fazem parte VAZ SERRA, 

MOITINHO DE ALMEIDA e JOSÉ VASQUES
468, consideravam que a expressão legal “fica sub-

                                                                                                                                                                          
alle loro esigenze, tenuto conto della dinamica del collegamento fra rapporto assicurativo e rapporto di 
danneggiamento”. 
466 GRIGOLI, op.cit., pp.432-433. 
467 Corte d’Appello di Firenze 15-V-1977, Assicurazioni XLIV (1977), 6, pp.232-239. Ferrarini dera nota favorável 
em “«Loan receipt» e surrogazione assicuratoria”, Assicurazioni XL (1973), 4/5, pp.241-245 à decisão do 
Tribunale di Livorno 16-III-1973, Assicurazioni (1973), 4/5, pp.241-245, da que se apelou na Corte d’Appello di 
Firenze 15-V-1977, tendo-se decidido em contrário ao entendimento da primeira sentença. Com efeito, na 
primeira decisão considera-se que o segurador não tinha legitimidade para agir contra o terceiro em juízo com 
base numa cláusula loan receipt (ainda para mais não se tendo munido, para o caso, de procuração irrevogável). 
468 Vd., na doutrina, VAZ SERRA, “Sub-rogação do segurador (a propósito do Acórdão do STJ de 8-1-1960)”, 
RLJ 94 (1961), n.º3201, pp.177-180; RLJ 94 (1961), n.º3202, pp.193-193-196; RLJ 94 (1961), n.º3203, pp.209-
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rogado em todos os direitos do segurado contra o terceiro causador do sinistro” devia ser 

interpretada extensivamente de forma a abranger não apenas o causador do sinistro, mas 

também qualquer outro responsável, maxime no caso de obrigados in solidum e no caso de o 

terceiro estar segurado por um seguro de responsabilidade civil469. 

                                                                                                                                                                          
212; RLJ 94 (1961), n.º3204, pp.225-228; RLJ 94 (1961), n.º3205, pp.241-245; RLJ 94 (1961), n.º3206, pp.257-
261; RLJ 94 (1961), n.º3207, pp.273-279, que – em comentário ao Ac.STJ 8-I-1960, no qual um veículo 
pertencente ao Estado chocou com um veículo particular, tendo este ficado seriamente danificado; o veículo 
estava seguro, tendo o seu proprietário recebido a indemnização; o segurador que pagou a indemnização veio 
depois propor contra o Estado e contra o condutor do veículo uma acção a exigir, como sub-rogado nos 
direitos do dono do veículo danificado, uma indemnização de 67 500$00 – conclui, op.cit., RLJ 94 (1961), 
n.3205, p.244, que “[e]mbora o artigo 441.º fale em sub-rogação nos direitos segurado contra terceiro 
causador do sinistro, não exclui esta fórmula a sub-rogação do nos direitos do segurado contra o proprietário 
do veículo conduzido por outrem. O proprietário do veículo é também um «terceiro causador do sinistro», 
pois este é causado, não sòmente pela conduta do condutor, mas pela do proprietário, o qual, pondo o 
veículo em trânsito nas vias públicas (Cód. da Estrada, art.56.º, n.º1), por si ou por intermédio de um seu 
comitido ou preposto (o condutor), é igualmente um causador do acidente”, pois a responsabilidade do 
proprietário deriva do risco criado com o trânsito do veículo ou da relação de comissão; “[n]ão quer isto dizer 
(…) que seja preciso dar ao artigo 441.º uma interpretação extensiva ou fazer dele uma aplicação por analogia, 
para se admitir que a sub-rogação do segurador nos direitos do segurado compreende os direitos deste contra 
o proprietário do veículo. Esta amplitude da sub-rogação deriva da razão e finalidade desta”. Contra esta 
conclusão não se pode objectar, diz Vaz Serra, que o segurador pagou um débito próprio, não devendo sub-
rogar-se, nem que o segurador não carece da mesma protecção que a lei dá aos lesados em acidente de viação: 
no primeiro caso, é a própria lei que prevê a sub-rogação no art.441.º CCom e, se o argumento procedesse, 
também se haveria de excluir a sub-rogação contra o condutor do veículo, causador do sinistro; no segundo 
caso, é o próprio art.441.º CCom que dispõe que assim seja, ao permitir a sub-rogação e ao fazer abarcar a 
sub-rogação contra qualquer responsável na sua ratio; ademais, se assim não fora, “a situação do segurador 
ficaria pràticamente dependente da circunstância fortuita de o condutor ser solvente (embora tb. o 
proprietário o possa ser: mas serem os dois é mais difícil do que ser só um insolvente). Contraria o Autor, 
ainda, os argumentos de FERNANDO PEDROSO que defendeu a solução oposta com base em (1) o art.138.º do 
Código da Estrada de 1930 só reconhecer ao lesado pelo acidente o direito à indemnização, e o segurador não 
é um lesado, (2) a letra do art.441.º ao falar só em terceiro causador, (3) a solidariedade na responsabilidade 
do comitente é imprópria, aparente, subsidiária ou de garantia – não tendo o vero condevedor nas relações 
internas regresso contra o(s) outro(s) –, não permitindo a extensão do art.441.º que, quando muito se aplicaria 
à solidariedade própria. VAZ SERRA responde que (1) é verdade que o direito do segurador não pode basear-
se nos arts.138.º e 139.º do CE 1930, mas pode fundar-se no art.441.º CCom, (2) a sub-rogação deriva não de 
a solidariedade ser ou não perfeita, e de estar ou não prevista no art.139.º, mas do art.441.º CCom, (3) quanto 
à relação entre segurador e terceiro lesante, quer esta seja vista como de solidariedade perfeita ou imperfeita, a 
verdade é que, em ambos os casos, o segurador terá regresso contra o(s) terceiro(s) responsável(eis) ; vd. tb. 
MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.220 e ss., JOSÉ VASQUES, op.cit., pp.157-158, na jurisprudência, Ac.TRL 
23-IV-1964, Ac.STJ 15-V-2001 (GARCIA MARQUES), proc.897/01, CJ (2001), II, dizendo que estão 
abrangidos quaisquer responsáveis, Ac.STJ 4-X-2004 (ARAÚJO BARROS), proc.3062/04, CJ 179 (2004 
Ag./Dez.), III, dizendo, se o terceiro tiver um seguro de responsável, o segurador sub-rogado pode agir 
contra o lesante e contra o seu segurador, Ac.TRP 30-I-1995 (BESSA PACHECO), proc.756/94, CJ (1995), I, 
no sentido de que a seguradora, que pagou à Alfândega os direitos e demais imposições devidos pelo 
desalfandegamento a que estavam obrigados o despachante e o importador das mercadorias alfandegadas, se 
sub-roga não só contra o despachante, seu segurado, mas também contra o importador das mercadorias, 
Ac.TRP 11-X-2005 (MÁRIO CRUZ), proc.0524025, advogando que a sub-rogação se dá contra o responsável 
ou responsáveis, e não só contra o causador do sinistro, Ac.TRL 15-V-2007 (CARLOS MOREIRA), 
proc.10569/2006-1, e Ac.TRL 4-V-2006 (CARLOS VALVERDE), proc.3485/2006-6, referindo que o art.441.º 
CCom, para ser razoavelmente interpretado, tem de ser entendido no sentido de conceder ao sub-rogado que 
paga a indemnização o direito de accionar qualquer dos responsáveis para com o segurador, ainda que simples 
responsáveis civis, e não apenas contra o causador do sinistro. 
469 Vd. tb., neste sentido, BERNARD BEIGNIER, op.cit., p.324-325, GENOVESE, op.cit., p.24, dizendo expressão 
não crer fundada a difundida opinião de que apenas o autor do dano seja o terceiro responsável: não serve 
apoiar-se nos terceiros exclusos da sub-rogação que o art.1916, §2.º, CCit, trata como autores do ano, pois 
essa norma satisfaz exigências particulares, é excepcional e não se estende à norma geral do art.1916, §1. CCit; 
conclui, dizendo, “[r]itendo inoltre che il codice qui «minus dixit quam voluit» e che esso si sia soffermato 
sull‟ipotesi più grave, mentre gli altri casi di risponsabilità sono da considerari inclusi a fortiori”. No Direito 
alemão, vd. SIEG, Kommentar zum Versicherungsvertragsgesetz8, Bruck/Möller (org.), sub §67, pp.724 e ss. 



Francisco Rodrigues Rocha 

100 

 

 Hoje, a art.136.º, n.º1, LCS, vem falar em “terceiro responsável pelo sinistro”, e não 

em “terceiro causador do sinistro”, resolvendo precisamente as dúvidas que anteriormente 

atormentavam os intérpretes-aplicadores que se ativessem (demasiado) à letra do art.441.º 

CCom470. 

  

3.7.2 Sub-rogação do segurador contra o tomador  

 Situação dúbia ocorre quanto à sub-rogação contra o tomador. A doutrina 

pronunciara-se já no sentido de que, ainda que o art.441.º calasse a esse respeito, os seguros 

por conta doutrem cobrem também a responsabilidade do tomador pela perda ou 

deterioração da coisa segura, ainda que nada se dissesse no contrato, uma vez que a sub-

rogação só pode ser dirigida contra o terceiro responsável pelo sinistro471. Juntava-se ainda 

que, muitas vezes, o seguro por conta doutrem cumpre papel de seguro de 

responsabilidade civil por conta do próprio tomador472. 

 Da lei decorre que a sub-rogação opera contra o terceiro responsável (cf. art.136.º 

LCS), mas tal não significa que as partes não possam estipular que, no caso de o segurado 

ser pessoa diversa do tomador, o segurador se sub-rogue nos direitos daquele contra este. 

Teremos aqui uma hipótese de sub-rogação convencional: a que se sub-rogue legalmente 

parece obstar a letra do preceito, ao falar em terceiro, excluindo, por consequência, o 

tomador do rol de responsáveis contra os quais o segurador regressa473. Parece-nos lícito 

que as partes estipulem a sub-rogação convencional contra o tomador, uma vez que isso 

concerne ao programa contratual e ao jogo de interesses a este inerente. Repare-se ainda 

que, na especial situação do seguro-caução, o segurador se sub-roga contra o próprio 

tomador474: por ser difícil a recondução desta sub-rogação ao art.441.º CCom, pois o 

tomador não é um terceiro, entendeu o legislador que deveria ser prevista a possibilidade 

de um regresso contratual (e duma sub-rogação supletiva) do segurador no art.165.º, n.º2, 

LCS475. 

 

3.7.3. Limites subjectivos da sub-rogação do segurador: pessoas exclusas 

 I. O art.441.º CCom não excluía pessoas próximas ao segurado. Isso não impediu, 

no entanto, a doutrina de advogar essa solução476, como foi o caso de MOITINHO DE 

ALMEIDA
477, que discutia se se devia optar ou não pelo critério da vida em comum quanto 

às pessoas contra as quais o segurador não pode sub-rogar-se. O Autor preferia a opção do 

                                                           
470 LIMA REGO, op.cit., p.720(1989), considera mais precisa a referência ao terceiro responsável na nova LCS, 
embora entendesse que já à luz do art.441.º CCom não era só o lesante abrangido pela sub-rogação, mas 
também qualquer responsável. Cf. tb. COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.136.º, II, 4, 
que considera que a expressão “contra o terceiro responsável”, bem como a inclusão do seguro de 
responsabilidade civil, a par do de coisas, no seguro de danos, permite resolver as dúvidas que o art.441.º 
CCom suscitava no sentido de abranger como terceiro responsável também o segurador da responsabilidade 
civil do terceiro lesante. 
471 MOITINHO DE ALMEIDA, “Seguros em nome e por conta doutrem”, SI 20 (1971). 
472 LIMA REGO, op.cit., p.720(1989). Cf. tb. PRÖLSS/MARTIN, Versicherungsvertragsgesetz18, 1970, sub §67 VVG, 
p.336. 
473 Nestes termos, MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.153, e LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, p.720(1989). 
474 LIMA REGO, op.cit., p.720(1989). 
475 Cf. COSTA OLIVEIRA, op.cit., pp.390-391. 
476 Segundo no-lo reporta MARCEL FONTAINE, op.cit., n.590, a praxis seguradora conhecia já frequentes 
renúncias consentidas pelos segurados em favor de familiares. 
477 MOITINHO DE ALMEIDA, O Contrato de Seguro no Direito Português, pp.222-224. 
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Direito francês, que preteria esse critério – constante do art.1916, §2.º, CCit e do art.72.º da 

lei suíça – reputado por si de solução não politicamente acertada: portanto, as pessoas 

excluídas pela lei sê-lo-iam não obstante viverem ou não em economia comum com o 

segurado; essas pessoas seriam, tomando como bitola a lei francesa, “os filhos, 

descendentes, afins em linha recta, propostos, empregados, trabalhadores ou domésticos e 

geralmente qualquer pessoa vivendo habitualmente com o segurado”478. Admitia, ainda, não 

se dar a exclusão quando essas pessoas tivessem agido dolosamente, assim como seria de 

admitir a sub-rogação quando qualquer das pessoas exclusas beneficiasse de seguro de 

responsabilidade479. A ratio para este regime é, para MOITINHO DE ALMEIDA, a de que a lei 

presume que o segurado, nestes casos, não exerce o seu direito à indemnização contra 

pessoas afins e a de que, a permitir-se a sub-rogação nestes casos, seria frequente que o 

segurado acabasse por suportar o dano480. Por fim, dizia colocar a exclusão da sub-rogação 

um problema: embora na sua construção, sequaz de SANTAGATA, o segurado visse o seu 

direito de crédito extinto por falta de interesse, havia Autores que não alinhavavam com 

este entendimento, pelo que para o Autor seria de prever iure constituendo expressamente a 

extinção do direito do segurado contra os terceiros sobre quem se não exerce a sub-

rogação481. 

 Hoje, o n.º4 do art.136.º LCS, desvanecendo todas as dúvidas, alinha com as 

legislações estrangeiras, excluindo, expressis verbis, a sub-rogação contra o segurado, se este 

responder pelo terceiro responsável, nos termos da lei (art.136.º, n.º4, b), LCS), e contra o 

cônjuge, pessoa que viva em união de facto, ascendentes e descendentes do segurado que 

com ele vivam em economia comum, salvo se a responsabilidade destes terceiros for 

dolosa ou se encontrar coberta por contrato de seguro (art.136.º, n.º4, b), LCS). 

 O preceito do art.136.º, n.º4, é relativamente imperativo (cf. art.13.º, n.º1, LCS), 

podendo ser derrogado no sentido de aumentar o elenco das pessoas exclusas, ao mesmo 

tempo que entende poder do elenco legal ser feita uma interpretação extensiva482.  

 No Direito comparado mais próximo, a doutrina e jurisprudência parecem ser 

unânimes em considerar que a ratio da norma reside no facto de que: primo, caso não 

houvesse tal exclusão, as consequências da sub-rogação recairiam directamente ou 

indirectamente sobre o segurado, deixando sem efeito prático a cobertura do risco; e/ou, 

secundo, pode presumir-se que o segurado não agiria contra tais pessoas para ser ressarcido 

do dano, pelo que não se pode atribuir ao segurador um direito a que o segurado teria 

renunciado, ainda que tacitamente483. 

                                                           
478 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.222-223. 
479 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.223. 
480 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.222. 
481 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.224. 
482 Vd., na recente doutrina posterior à LCS 2008, COSTA OLIVEIRA, op.cit., p.394. 
483 Assim, no Direito italiano, DONATI, op.cit., p.183, dizendo que a norma tem como escopo não provocar 
um dano ao segurado; SALANDRA, op.cit., sub art.1916, pp.310-311, que justifica esta norma que reputa de 
excepcional pelo facto de, nestes casos, o segurado vir, a final, a suportar o dano, como responsável por tais 
pessoas; mas isto não é suficiente para o Autor por não ser exacto em todos os casos, e.g. ascendentes, 
parentes e afins, pelo que “[p]iuttosto appare decisiva la considerazione che, dati i rapporti intimi di parentela 
e di convivenza tra l‟assicurato e le persone mencionate, deve presumersi che l‟assicurato non agirebbe contro 
di loro per il risarcimento del danno, e perciò non può accordarsi un diritto, di cui egli non si sarebbe valso, 
all‟assicuratore”; LA TORRE, op.cit., Assicurazioni XLV (1978), 6, pp.597-598, dizendo que a ratio da norma se 
nos divisa como evidente, se se considera que nestas hipóteses as consequências da sub-rogação recairiam 
directa ou indirectamente sobre o segurado, deixando sem efeitos a cobertura do risco: se fosse operante a 
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 A norma do art.136.º, n.º4, b), LCS, é excepcional, mas não nos parece acertada a 

asserção de SALANDRA, segundo a qual, dado a norma ser excepcional não poder ser 

interpretada extensivamente484: quando muito a norma seria insusceptível de aplicação 

analógica (art.11.º CC). Ademais, o art.136.º, n.º4, b), LCS, utiliza um conceito 

indeterminado – o de convivência em economia comum –, que permite uma interpretação 

alargada do leque de terceiros exclusos da sub-rogação; permite-o, ainda, a amplitude da 

al.b) do n.º4 do mesmo preceito. 

 Estas duas considerações, portanto, fundam a norma: se a sub-rogação pudesse 

operar contra familiares ou pessoas que com o segurado vivam em economia comum, em 

muitos destes casos o segurado seria responsável por estas ou o dano recairia 

indirectamente sobre si; mas pode suceder que o segurado não seja responsável por elas, 

como no caso de ascendentes, afins ou filhos maiores, mas em que, mesmo assim, é de 

presumir que, nesses casos, o segurado não agiria contra elas, e portanto renunciaria 

tacitamente ao direito485. Há, ainda, quem junte uma terceira razão: a “paz social”486. 

 Em termos simílimos, MARCEL FONTAINE propugna ser, na praxis, frequente a 

exclusão da sub-rogação contra visitantes, fornecedores e subcontratantes ou membros do 

                                                                                                                                                                          
sub-rogação acabaria com a restituição ao segurador sub-rogado da mesma soma já por esta paga a título de 
indemnização, ou, então, dado os vínculos de parentesco ou de convivência, o segurado abstrair-se-ia de agir 
pelos danos contra estes, pelo que seria injusto atribuir ao segurador um direito ao qual o mesmo titular não 
recorreria; tb. assim ENRICO STEIDL, op.cit., p.232; ROSSETTI, op.cit., Le Assicurazioni2, §36, sub art.1916, p.233; 
no Direito espanhol, cf. GARRIGUES op.cit., p.200, que, eloquentemente, explica que, no caso de o responsável 
ser um familiar do segurado ou pessoa a si ligada por um estreito vínculo económico, “la subrogación 
implicaría una contradicción con la finalidad del seguro”, pois, seja por força das normas que impõem a 
responsabilidade (objectiva) por actos de filhos menores ou de trabalhadores, seja porque existe um vínculo 
económico , resultaria que o segurado teria de subministrar fundos seus para reembolsar ao segurador o que 
já antes a si fora pago, “[t]endría que desprenderse de lo que hubiese cobrado dela segurador y este recobraria 
lo que conforme al contrato tenía obligación de pagar. El seguro, en suma, no habría servido de nada”; 
GARRIDO Y COMAS, op.cit., p.449, que explica que, nestes casos, seria iníquo dar-se o instituto operar, uma vez 
que o resultado final seria o desembolso pelo segurado das quantias, prejudicando-o. Em Portugal, vd. 
MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., pp.222-223, e COSTA OLIVEIRA, op.cit., sub art.136.º, p.394, identifica, 
também, a ratio da norma no facto de, caso não houvesse esta exclusão, em certos casos a sub-rogação 
resultaria em prejuízo directo do segurado, “prejudicando portanto a protecção que a este foi dada pelo 
funcionamento da cobertura do contrato de seguro, i.e., garante a integralidade da indemnização das vítimas 
que, por viverem em economia comum com o lesante, suportariam dalguma forma o dano, para além de 
conduzir a situações imorais”, cujo exemplo seria a “perseguição” dum filho do segurado pelo segurador em 
nome do próprio segurado. 
484 SALANDRA, op.cit., sub art.1916, p.310. Na Bélgica, dado a lei não admitir sub-rogação contra empregados 
domésticos, surgiu a questão de saber se também estariam abrangidos outros trabalhadores (MARCEL 

FONTAINE, op.cit., n.590(103)). Em Portugal, ou estes se enquadram no art.136.º, n.º4, al.a), LCS, ou não serão 
abrangidos. 
485 Assim, SALANDRA, op.cit., sub art.1916, pp.310-311. 
486 JOHN BIRDS, op.cit., p.257, referindo, em anotação ao art.10:101 (3) PECIL, que “the purpose of these 
restrictions is to prevent the social harm that could result from a person appearing to bring a legal action 
against someone with whom he or she might be in an extremely close relationship, even if in reality the action 
is brought by the insurers”. Note-se que o regime constante do art.10:101 (3) PECIL é muito alargado: com 
efeito, exclui da sub-rogação quaisquer pessoas que vivam na mesma casa que o tomador ou o segurado; 
pessoas que estejam em “equivalent social relationship” às que vivem com aqueles dois, i.e. familiares que não 
vivam com o tomador ou segurado e amigos ou vizinhos; e trabalhadores do tomador ou segurado. 
 Este novíssimo regime recebeu recentemente uma crítica contundente de CHRISTIAN ARMBRÜSTER, 
“The Principles of European Insurance Contract Law”, Diritto ed Economia dell’Assicurazione (2010), 4, pp.1059-
1060, que diz que, ao contrário do critério da convivência em comum, o critério da equivalent social relationship 
pode levar a graves problemas: para começar, não é uma definição clara, pelo que pode levar a graves 
problemas de interpretação para especificar as pessoas excluídas, aumentando a litigiosidade; em segundo 
lugar, não é fácil ao tribunal apurar quais sejam tais pessoas, o que levará a perturbar a sua privacidade para 
apurar se estão ou não numa equivalent social relationship com o tomador ou segurado. 
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pessoal em certos seguros contratados por empresas, ou a exclusão na locação da sub-

rogação contra o locatário, ou entre seguradores susceptíveis de se encontrar 

alternativamente em posição de seguradores de coisas e seguradores de responsabilidade. 

MARCEL FONTAINE considera estes casos e outros análogos lícitos só na medida em que 

essas exclusões não redundem num cúmulo de indemnizações, caso em que não serão 

contrários à ordem pública (reputando desta natureza o princípio indemnizatório)487. 

 Entendimento recente e interessante de COSTA OLIVEIRA é o de que deste preceito 

se retira a legalidade da renúncia do segurador à sub-rogação contra pessoas que participem 

da economia comum do segurador, mas se situem no âmbito negativo do recorte da al.b) 

do n.º4: “ponto será, portanto, que com a renúncia não saia infirmada a prevenção da 

cumulação de indemnizações intentada pela lei, que deve ter de ordem pública (…), e 

portanto que dela não resulte pagamento do terceiro responsável ao segurado”488. Mas já a 

renúncia do segurador em favor do terceiro responsável, ainda que doloso, “não oferece 

dúvidas de legalidade, para o Autor489. 

 A questão é a seguinte: pode ou não a exclusão, rectius a renúncia, da sub-rogação 

pelo segurador redundar num cúmulo de indemnizações para o segurador? Uma vez que 

entendemos não ser o princípio indemnizatório de ordem pública, e dado estar 

vocacionado para agir dentro do próprio contrato de seguro, não vemos por que não 

considerar lícita tal renúncia que redunde numa exclusão. 

 

 II. Quanto à ratio das “exclusões da exclusão” traducentes na actuação dolosa e no 

facto de o lesante excluso estar coberto por seguro (art.136.º, n.º4, in fine, LCS), a primeira 

hipótese se destina a combater o dolo e a fraude, ao passo que a segunda prevê o 

pagamento dos seguradores de responsabilidade civil aos demais seguradores de danos, na 

medida do pagamento efectuado por estes e na medida da cobertura prevista no seguro de 

responsabilidade civil490. 

 

3.8. Âmbito de aplicação nos subtipos de seguros 

3.8.1. Seguros de danos 

 Para os seguros de danos, rege o art.136.º LCS, inserto na Parte Geral do Título II 

do mesmo diploma, aliás a última disposição em sede de parte geral dos seguros de danos. 

Significa, pois, que se aplica, em princípio, a todos os seguros de danos, salvos os regimes 

especiais que sejam estabelecidos no âmbito dum específico seguro desta categoria, como é 

o caso dos seguros financeiros – seguro de crédito e seguro-caução (art.165.º, n.º1 e 2, 

LCS). Convém, todavia, ver como funciona o mecanismo da sub-rogação em cada um dos 

tipos de seguros de danos em especial, uma vez que pode revestir-se de particularidades.  

 Por motivos relacionados com o facto de o princípio indemnizatório enquanto 

proibição do cúmulo de prestações de seguro só se aplicar às prestações indemnizatórias, e 

                                                           
487 MARCEL FONTAINE, op.cit., n.591. 
488 COSTA OLIVEIRA, op.cit., p.394. 
489 COSTA OLIVEIRA, op.cit., p.395. 
490 COSTA OLIVEIRA, op.cit., p.395, que dá um exemplo de exclusão da exclusão: no caso de incêndio da casa 
do segurado por negligência dum filho, tendo o segurado subscrito um contrato de seguro de 
responsabilidade civil familiar, se o filho for maior, aplica-se a al.b) do art.136.º LCS, tendo o segurador de 
incêndio sub-rogação contra o segurador de responsabilidade civil; se o filho for menor, aplica-se a al.a) e não 
há sub-rogação, saindo o segurador de responsabilidade civil beneficiado. 
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não às predeterminadas, a sub-rogação do segurador dá-se, sobretudo, nos seguros de 

danos, e dentro destes v.g. nos seguros de coisas, nos casos em que exista um terceiro 

responsável pelo sinistro: aliás, a própria inserção sistemática do art.441.º CCom induzia 

mesmo a que se aplicava sobretudo ou somente aos seguros de coisas, sendo que a sua 

aplicação aos seguros de responsabilidade civil era resolvida através duma interpretação 

extensiva do mesmo preceito491. Exemplos de casos destes são, v.g., os de seguro contra 

incêndio ou contra roubo. O campo de aplicação preferencial da sub-rogação do segurador 

é, portanto, o dos seguros de danos: contudo, não interessa tanto que se trate de seguro de 

danos, e não de pessoas; o que interessa é aquilatar se a prestação do segurador tem 

natureza indemnizatória ou predeterminada492. Por este motivo, há seguros de pessoas cujas 

prestações são indemnizatórias (e.g. o seguro de acidentes pessoais), e em que, portanto, 

terá supletivamente aplicação a sub-rogação do segurador (cf. art.136.º e 181.º a contrario 

LCS); contudo, quando as prestações forem predeterminadas, forçoso será, para que se dê 

a sub-rogação, que seja convencionada (art.181.º LCS)493. 

 

3.8.1.2. Seguros de coisas 

 I. No seguro de incêndio (arts.149.º a 151.º LCS), não se encontra qualquer norma 

específica que regule a sub-rogação, pelo que aplicar-se-á a regra geral em sede de seguros 

de danos (art.136.º LCS). É este aliás um dos casos paradigmáticos de aplicação da sub-

rogação do segurador: havendo um terceiro responsável por danos causados pela 

ocorrência de incêndio no bem seguro, o segurador paga a indemnização ao segurado e 

simultaneamente adquire os direitos deste contra o terceiro responsável pelo sinistro. 

 

 II. Nos seguros de colheitas494 e pecuário495 (arts.152.º a 154.º LCS), também o 

instituto da sub-rogação encontra um âmbito de aplicação privilegiado, nomeadamente 

quando haja os danos sejam causados por um terceiro (art.136.º LCS). 

                                                           
491 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.220. 
492 O que levou, entre nós, JOSÉ VASQUES, op.cit., p.151, a dizer que o princípio indemnizatório não se 
circunscreve aos seguros de danos, pelo que se lhe afigura mais correcto distinguir entre seguros de 
prestações convencionadas e seguros de prestações indemnizatórias, em vez de seguros de danos e seguros de 
pessoas. 
493 Cf. COSTA OLIVEIRA, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.136.º, III, 11, pp.395-396, e ALVES DE BRITO, 
Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.181.º, II, p.453. Pense-se no exemplo, aventado por COSTA OLIVEIRA, 
dum seguro de acidentes pessoais que abrange prestações predeterminadas para morte ou invalidez 
permanente, e, por outro lado, prestações indemnizatórias para as despesas de tratamento ou de internamento 
hospitalar: o segurador sub-rogar-se-á ex art.136.º LCS nas segundas prestações contra terceiro responsável; já 
quanto às primeiras, a sub-rogação terá de ser convencionada. 
494 O seguro de colheitas é aquele que garante uma indemnização calculada sobre o montante de danos 
verificados em culturas (art.152.º, n.º1, LCS). A indemnização é determinada em função do valor que os 
frutos duma produção regular teriam ao tempo em que deviam ser colhidos se não tivesse sucedido o sinistro, 
deduzido dos custos em que não haja incorrido e demais poupanças e vantagens do segurado em razão do 
sinistro (art.152.º, n.º2, LCS): esclarece-se, pois, que se deve ter em conta o regime comum da obrigação de 
indemnizar, v.g. a regra da compensatio lucri cum damno (ROMANO MARTÍNEZ, Lei do Contrato de Seguro anotada, 
sub art.152.º, III, p.421). 
495 O seguro pecuário é aquele que garante uma indemnização calculada sobre o montante de danos 
verificados em determinado tipo de animais (art.153.º, n.º1, LCS). Salvo convenção em contrário, se o seguro 
pecuário cobrir o risco de doença ou morte das crias de certo tipo de animais, a indemnização é determinada 
em função do valor que os animais teriam ao tempo em que, presumivelmente, seriam vendidos ou abatidos 
se não tivesse sucedido o sinistro, deduzido dos custos em que não haja incorrido e das demais poupanças e 
vantagens do segurado em razão do sinistro (art.153.º, n.º2, LCS): enuncia-se também para o cálculo do 
quantum da obrigação de indemnizar a regra da compensatio lucri cum damno, ao mesmo tempo que se deve notar 
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 III. No seguro de transporte de coisas (arts.155.º a 160.º LCS), como seguro de 

coisas, encontra-se um palco também privilegiado de sub-rogação, com algumas 

especificidades, sobretudo no campo dos seguros marítimos de coisas/mercadorias496. 

Neste último, aponte-se ainda a particular forma de sub-rogação que deriva da avaria 

grossa: no seguro de transporte marítimo de mercadorias, o segurador, além de se sub-

rogar contra terceiros responsáveis, fica ainda sub-rogado quando haja indemnizado o seu 

segurado por danos sofridos em função de avaria grossa, tendo direito a ser reembolsada 

pelos proprietários do navio e da carga na proporção em que os danos sofridos pelo 

segurado sejam por eles repartidos497-498.  

 

3.8.1.2. Seguros de responsabilidade civil 

 I. A sub-rogação do segurador tem o seu âmbito de aplicação preferencial nos 

seguros de coisas. O instituto sub-rogatório só se verifica, nos seguros de responsabilidade, 

se o segurado tiver sido co-responsável pelo dano, não se for responsável exclusivo, pois, 

se o segurado for o único responsável do dano a que o segurador se vinculou a indemnizar 

ao terceiro, não existe qualquer sub-rogação: com efeito, não há sub-rogação contra o 

segurado (cf.art.136.º, n.os1, 3 e 4, LCS) 499. Aqui das duas uma: ou o segurador paga 

directamente ao terceiro leasdo e se sub-roga contra o outro condevedor solidário (que não 

o segurado); ou o segurado paga in totum o débito e o segurador depois reembolsa-lhe a 

parte devida ao outro co-responsável, sub-rogando-se contra este500. Só com esta 

advertência podemos prosseguir na análise: com efeito, do que se trata nestes casos é 

muitas vezes de direitos de regresso stricto sensu, e não de sub-rogação, o que importará 

aquilatar caso a caso. 

 No seguro de responsabilidade civil, prevê-se que, uma vez satisfeita a 

indemnização, o segurador tem direito de regresso, relativamente à quantia despendida, 

contra o tomador do seguro ou o segurado que tenha causado dolosamente o dano ou 

                                                                                                                                                                          
que a regra não se aplica a todo o tipo de animais mas só a crias: a ideia de lucros cessantes só tem cabimento 
em relação a crias, pois quanto às outras situações atende-se aos danos emergentes (ROMANO MARTÍNEZ, Lei 
do Contrato de Seguro anotada, sub art.153.º, III, p.422). 
496 Sobre este, no tocante à sub-rogação no seguro marítimo de transporte de coisas, por todos, vd. 
FERRARINI, Le Assicurazioni Marittime3, pp.444-465, e, ainda, JOSÉ VASQUES, op.cit., pp.155-156, ALVES DE 

BRITO, Seguro marítimo de mercadorias: descrição e notas ao seu regime jurídico, Almedina, 2006, sobre os seguros de 
transporte em geral, ID., Lei do Contrato de Seguro anotada, sub arts.155 a 160.º, III, pp.423-429. 
497 JOSÉ VASQUES, op.cit., p.156, e, com referências ao sobresseguro nestes casos, FERRARINI, op.cit., pp.455-
456. 
498 Para um elenco de casos típicos de excepções opostas ao segurador pelo lesante, no seguro marítimo de 
mercadorias, vd. FERRARINI, op.cit., pp.458-460, relevando a limitação da dívida do transportador ex art.423 do 
Codice della Navigazione no caso de responsabilidade derivada do contrato de transporte. 
499 Vd. ENRICO STEIDL, op.cit., p.227-228, ROSSETTI, “La surrogazione dell‟assicuratore”, Le Assicurazioni 
Private II, pp.2326-2327, e ID., Le Assicurazioni2, §35, sub art.1916, pp.229-230. 
500 ENRICO STEIDL, op.cit., p.228, que diz, depois, que ambas as hipóteses devem ser enquadradas como 
direito de regresso, e, portanto, neste caso, o direito do segurador não sofreria das limitaçãoes ex art.1916, 
como a exclusão de certas pessoas da sub-rogação, o que é justificado para o Autor observando que na 
responsabilidade civil, mais vezes do que noutros ramos de seguros, a probilidade de o evento danoso ser 
imputável a tais pessoas (que, em princípio, seriam exclusas da sub-rogação: cf. art.136.º, n.º4, LCS) 
representa uma quota tão sensível do risco que não seria justo que o segurador o tivesse a seu próprio 
encargo sem receber um adequado prémio.  
 Não temos a certeza de que esta seja a melhor solução, atenta a afinidade das duas figuras, e atento o 
facto de o segurado já pagar o prémio correspondente à cobertura, haja ou não co-responsável. 
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tenha de outra forma lesado dolosamente o segurador após o sinistro (art.144.º, n.º1, LCS). 

Porém, acrescenta-se logo a seguir que, sem prejuízo do disposto em lei especial ou 

convenção das partes, não tendo havido dolo do tomador do seguro ou do segurado, o 

regresso só existe na medida em que o sinistro tenha sido causado ou agravado pelo facto 

que é invocado para exercer o direito de regresso (art.144.º, n.º2, LCS), caso em que somos 

remetidos para as situações nas previsões de falta de participação do sinistro (art.101.º, 

n.º4), de incumprimento do ónus/dever de salvamento (art.101.º, n.º4, ex art.126.º, n.º3 

LCS), e de não prestação ao segurador da informação que razoavelmente lhe seja exigida ou 

pela não abstenção de agravar a posição substantiva ou processual do segurador (art.140, 

n.º6)501.  

 Verifiquemos, antes de aprofundar os casos do art.144.º LCS, qual a natureza do 

vínculo do segurador, ou seja, de saber em que termos responde perante o lesado nos 

seguros de responsabilidade civil que não sejam obrigatórios ou especialmente regulados. 

 A conclusão retirada dos dados legais é a de que não estamos perante um caso de 

solidariedade passiva entre o segurador e o segurado lesante, sobretudo na falta duma 

disposição como a do art.146.º, n.º1, que suporte uma tal conclusão, como acontece nos 

seguros obrigatórios de responsabilidade civil. 

 Mas então dificilmente explicável é este “direito de regresso” do segurador contra o 

tomador ou o segurado que tenha causado dolosamente o dano, constante do art.144.º 

LCS, uma vez que a referência a direito de regresso no art.144.º não nos parece ser fortuita: 

o legislador fala nos arts.136.º, 165.º e 181.º LCS precisamente em sub-rogação; seria, no 

mínimo, estranho que aqui viesse falar duma sub-rogação com o nome de regresso, quando 

parece distinguir de forma expressa as duas situações502. Deixamos, por ora, em aberto esta 

questão. 

 Passando à análise do art.144.º, comporta este duas hipóteses: a de o tomador ou o 

segurado terem causado dolosamente o dano ou a de terem doutra forma lesado 

dolosamente o segurador após o sinistro (art.144.º, n.º1, 2.ªprt.). Quanto à primeira 

situação, a de o tomador ou o segurado terem causado dolosamente o danos, deve o 

art.144.º, n.º1, ser aqui prima facie articulado com o art.46.º, na medida em que predispõe só 

existir cobertura de actos dolosos nos seguros de responsabilidade civil em que tal tenha 

sido convencionado503. Assim, no seguro facultativo em que as partes não tenham 

                                                           
501 VASQUES, Lei do Contrato de Seguro Anotada, sub art.144.º, p.412. 
502 Distingue ainda uma figura de reembolso que engloba a sub-rogação e o regresso (cfr.art.165.º LCS) 
(VASQUES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.144.º, p.412), embora seja sobretudo utilizada na doutrina 
para os casos em que um garante ou terceiro paga dívida doutrem, mas age contra o devedor principal não já 
nos termos da posição do credor, mas no âmbito da relação interna entre si e o devedor principal (COSTA 

GOMES, op.cit., pp.902-903, fala de regresso lato sensu, posição que nos apraz pela sua correcção: a expressão 
reembolso relegamos, preferencialmente, para o âmbito das relações internas entre garante e devedor 
principal). Já no art.127.º fala-se do reembolso pelo segurador das despesas feitas pelo tomador, segurado ou 
beneficiário em cumprimento do dever de salvamento: esta processa-se em moldes próximos aos da gestão de 
negócios, segundo cremos; também aqui o tomador, segurado ou beneficiário não subentram nos direitos do 
credor das despesas de salvamento, ao pagarem-nas, mas antes agem contra o segurador nos termos da 
obrigação de reembolso prevista no art.127.º. Pode, no entanto, colocar-se a seguinte questão: e no caso de os 
direitos do credor serem mais vantajosos para o segurado que cumpriu o dever de salvamento do que a 
obrigação de reembolso? A lei só prevê o reembolso das despesas de salvamento nos termos do art.127.º, mas 
não encontramos óbices a que possa haver sub-rogação, se mais vantajosa, resolvendo-se depois a questão em 
termos de concurso alternativo de pretensões. O escopo da norma encontra-se, das duas maneiras, realizado. 
503 A 1.ª prt. do art.46.º, n.º1, LCS, quando menciona que a cobertura de actos dolosos pode ser imposta por 
disposição legal ou regulamentar em sentido diverso, reporta-se sobretudo aos casos de seguro obrigatório de 
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convencionado a cobertura de actos dolosos, o segurador não é obrigado a efectuar a 

prestação convencionada relativamente a sinistros dolosamente efectuados (art.46.º, n.º1, 

2.ªprt.), pelo que não se coloca tão-pouco a questão de saber se há direito de regresso. 

Contudo, quando o seguro seja obrigatório e haja cobertura de actos dolosos504 (art.46.º, 

n.º1, 1.ªprt. e 148.º, n.º2), bem como quando tenha sido convencionada a cobertura de 

actos dolosos nos seguros facultativos de responsabilidade civil (art.46.º, n.º1, 1.ªprt.), o 

segurador paga a indemnização ao terceiro lesado, mas vê constituído um direito de 

regresso contra o segurado lesante, nos termos do art.144.º, n.º1505. Quanto à segunda 

hipótese, em que o segurado ou beneficiário tenham “doutra forma” – que não a de ter 

causado com dolo o dano – lesado dolosamente o segurador após o sinistro, o regresso do 

segurador ocorre, quer se trate dum seguro facultativo, quer obrigatório, quer o sinistro 

tenha sido dolosamente causado, quer não, bastando que a lesão tenha resultado da 

conduta do tomador ou segurado após o sinistro, maxime por violação das obrigações 

(acessórias) de comunicação, colaboração e informação relativas à participação do sinistro, 

ainda que esse incumprimento seja inoponível aos lesados (art.101.º, n.º4, LCS), ou pela 

não prestação ao segurador da informação que razoavelmente lhe seja exigida ou pela não 

abstenção de agravar a posição processual ou substantiva do segurador (art.140.º, n.º6, 

LCS), caso este que apresenta similitudes com a obrigação de o segurado não prejudicar a 

sub-rogação do segurador: se o segurador já tiver pago regressará contra o segurado ex 

art.136.º, n.º2, e ex art.141.º, n.º1, 2.ªprt., in fine, LCS; quando ainda não tiver pago, 

compensará nos termos gerais dos arts.847.º e ss. CC. 

 

 II. O seguro obrigatório de responsabilidade civil obteve um tratamento especial na 

LCS nos arts.146.º a 148.º, embora lhe sejam aplicáveis as disposições que disciplinam o 

regime comum do seguro de responsabilidade civil (arts.137.º a 145.º LCS) em tudo o que 

não contrarie o regime especial.  

 Também nestes seguros, em regra, não se verifica sub-rogação, na medida em que 

se destinam a cobrir uma eventual obrigação de indemnizar por parte do segurado a favor 

de terceiro lesado: o terceiro aqui não é o responsável lesante, mas antes o lesado, o que 

obsta desde logo a que o mecanismo sub-rogatório paradigmático, tal como o conhecemos 

do seguro de coisas, não se aplique. 

                                                                                                                                                                          
responsabilidade civil (cfr. art.148.º, n.º2, LCS, DL291/2007 e arts. 17.º e 18.º LAT), que não são os de que 
agora tratamos. Cfr. infra. 
504 Pode haver seguros obrigatórios em que seja afastada por lei a cobertura de actos dolosos, como refere o 
art.148.º, n.º1. VASQUES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.148.º, p.417, diz expressivamente que “no seu 
conjunto, o artigo tem a seguinte leitura: os actos ou omissões dolosos só estão cobertos quando tal seja 
previsto na lei ou regulamento ou…quando não seja”. A verdade é que o referido preceito talvez fosse 
dispensável: que o regime legal da cobertura de actos dolosos pode ser afastado por lei decorre já dos 
princípios gerais. De resto, sublinhe-se que as partes não podem derrogar, nos seguros obrigatórios o 
presente regime, só a lei ou regulamento.  
505 VASQUES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.144.º, p.412, aponta que o segurador tem direito de 
regresso “nos termos gerais [art.144.º]”. Parece-nos, no entanto, que quando o Autor está a falar em direito 
de regresso do segurador nos termos gerais, apontando o art.144.º, se está a referir aos termos gerais do 
contrato de seguro, ou se está a referir aos termos gerais do Direito Privado. Se é a primeira via a seguida, 
então parece-nos redundante; se é a segunda, então não nos parece correcto: o regresso do segurador 
apresenta especificidades ante o regime geral do direito, v.g. o previsto em sede de obrigações solidárias. 
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 Isso não obsta, contudo, a que não analisemos sumariamente este tipo de seguro, 

pois, uma vez que englobámos a sub-rogação e o direito de regresso sob a mesma figura do 

regresso lato sensu, e é aqui previsto um direito de regresso do segurador (art.144.º) 506. 

 Importa, nesta sede, indagarmo-nos acerca da natureza do vínculo do segurador, 

nomeadamente se, nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil, estamos perante 

situações de assunção cumulativa de dívida, de contrato a favor de terceiro, de acção directa 

ou de solidariedade passiva. 

 Primo, averiguemos da existência duma assunção cumulativa de dívida. Por mor do 

art.595.º, n.º2, no caso de transmissão singular duma dívida, não havendo declaração 

expressa do credor no sentido de exonerar o antigo devedor, este responde solidariamente 

com o novo obrigado. Contudo, surge um problema ao tentar enquadrar o seguro 

obrigatório de responsabilidade civil na assunção interna do art.595.º, nº.2, al.a), porquanto 

esta dá-se mediante contrato entre o antigo e o novo devedor, ratificado pelo credor: se o 

primeiro negócio se pode divisar no seguro, o mesmo não se poderá dizer do segundo, i.e., 

do negócio unilateral consistente na ratificação pelo credor (in casu, o terceiro lesado), a que 

sói reconhecer-se a natureza de elemento constitutivo da figura507. Mas a necessidade de 

ratificação na assunção cumulativa tem sido paulatinamente contestada com o argumento 

de que, como esta apenas atribui vantagens ao credor, uma vez que permanece a 

responsabilidade do devedor principal – o qual é, de resto, o verdadeiro devedor nas 

relações internas –, não tem razão explicativa (questão diferente é para a assunção 

liberatória: aí faz sentido), pelo que se estaria perante um contrato a favor de terceiro 

(art.443.º CC), que produz efeitos em relação ao devedor independentemente de aceitação 

(art.444.º, n.º1, CC)508. O paralelo pode mesmo ser feito com a fiança a favor de terceiro, 

considerada admissível509: aliás, as duas figuras são muito próximas, distinguindo-se tão-

somente por na assunção de dívida a ligação entre a obrigação do novo devedor e do 

devedor primitivo ser feita em termos de solidariedade imperfeita, ao passo que na fiança o 

é em termos de acessoriedade, pelo que a solução que valha para uma das figuras impor-se-

                                                           
506 Aplicável também aos seguros facultativos de responsabilidade civil. 
507 ALVES DE BRITO, op.cit., p.159(763). 
508 Assim, MOTA PINTO, Cessão da posição contratual, p.150(1), LEITE DE CAMPOS, op.cit., p.72, MENEZES 

LEITÃO, Garantias das Obrigações, p.172, que, na esteira de LARENZ e WEBER, reviu a sua anterior posição (ID., 
Obrigações II5, p.54), de que o art.442.º, n.º2 não abarcava a trasmissão de dívidas, FERREIRA DE ALMEIDA, 
Contratos II, Almedina, 2007, pp.48-50, e LOPES PINTO MONTEIRO, A assunção cumulativa de dívidas, Relatório 
de Mestrado para a cadeira de Garantia das Obrigações, FDL, pp.18 e ss. Posição intermédia é a de COSTA 

GOMES, “A questão da estrutura negocial da fiança revisitada”, separata de Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Manuel Henrique Mesquita, Coimbra Ed., pp.893-894, que, questionando o entendimento que tem sufragado no 
sentido da admissibilidade da fiança a favor de terceiro, pende para considerar o caso vertente incluso no 
regime do art.444.º, n.º3, que alberga um falso contrato a favor de terceiro ou “contrato com prestação a 
terceiro”, que não confere ao terceiro o direito de exigir a prestação, embora pareça, seguindo VAZ SERRA 
“Contratos a favor de terceiro. Contratos de prestação por terceiro”, BMJ 51 (1955), p.45, ainda assim, se a 
vontade das partes for nesse sentido, deixar em aberto que se atribua o direito ao terceiro. Em contrário, além 
da doutrina predominante, dentre os quais ANTUNES VARELA, Obrigações II7, p.373-374, e RIBEIRO DE FARIA, 
Direito das Obrigações II, Almedina, Coimbra, 1990, p.597, no âmbito do seguro de responsabilidade civil, vd. 
ALVES DE BRITO, Contrato de seguro por conta doutrem: o seguro por conta doutrem nos seguros de danos, 2006, Tese de 
Mestrado em Ciências Jurídicas, FDUL, pp.157(763) e ss. 
509 Assim, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.365, embora tenha revisto (em parte) a sua posição 
em “A questão da estrutura negocial da fiança revisitada”, separata de Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
Manuel Henrique Mesquita ,pp.893-894, na medida em que considera que, dada a proximidade entre a 
fiança/assunção fidejussória de dívida e a assunção cumulativa de dívida, a solução que valer para esta valerá 
também para aquela. 
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á à outra510. Entendemos que o seguro obrigatório de responsabilidade civil pode por via da 

assunção de dívida integrar-se num caso de solidariedade imperfeita. 

 No que toca ao contrato a favor de terceiro, parece-nos que ele não colide com o 

esquema da assunção cumulativa de dívidas, uma vez que não estamos perante tipos 

contratuais, mas categorias de contratos. A divisão é dicotómica: os contratos ou são a 

favor de terceiro ou não são a favor de terceiro (tertium genus é a categoria dos contratos 

com prestação a terceiro). Cremos não colidir com esta categoria a transmissão duma 

dívida a favor de terceiro, nos termos do art.443.º, n.º2, CC511. 

 Mas, além disso, por força da acção directa do terceiro lesado contra o segurador 

quanto ao pagamento da indemnização, prevista no art.146.º, n.º1, LCS, perfilhamos a 

opinião segundo a qual a lei estabelece hoje um regime de solidariedade passiva entre 

segurado e segurador nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil512. Juntamos, 

todavia, aos argumentos já aduzidos pela doutrina o de que, em nossa opinião, o art.144.º 

também é um não despiciendo argumento a favor da solidariedade passiva no seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, conquanto surja inserto no âmbito do regime comum 

dos seguros de responsabilidade civil. Quer isto dizer que a lei previu que, pagando ao 

terceiro, o segurador, em certos casos, terá direito de regresso contra o tomador ou 

segurado, em termos símiles àqueles que sucedem nas obrigações solidárias. Símiles, 

dizemos, porque, summo rigore, nas relações internas, o vero devedor é o segurado lesante. 

 Estamos aqui perante um caso paradigmático de responsabilidade pessoal 

determinada por lei513-514. 

                                                           
510 Conquanto COSTA GOMES, op.ult.cit., faça relevar que a solução que valha para a assunção cumulativa 
valerá para a fiança, e não tanto o contrário. 
511 Tb. assim FERREIRA DE ALMEIDA, op.cit., p.48 e os autores que propugnam uma assunção cumulativa a 
favor de terceiro. 
512 Assim também LIMA REGO, op.cit., p.686, cuja argumentação acompanhamos. Na verdade, parece 
incontornável que, no nosso sistema, o direito de acção directa se configura como uma extensão legalmente 
prescrita da responsabilidade do segurado perante o lesado. 
513 Casos estes de garantias pessoais que resultam não já de actos jurídicos, mas de disposições legais, a que 
PAULO CUNHA, Da garantia das obrigações, t.II, pp.31-33 e 103 e ss., chamava de responsabilidade subsidiária 
criada por lei, “à falta de designação característica”. Relevava o ilustre Autor, op.cit., p.32, que há, 
efectivamente, hipóteses em que é a própria lei que dá aos credores a possibilidade de se fazerem pagar não 
só pelo “verdadeiro” devedor, mas ainda por outras pessoas que ex vi legis se tornam garantes da 
responsabilidade do devedor principal. Distinguia depois consoante se tratasse de responsabilidade subsidiária 
simples e responsabilidade subsidiária solidária (PAULO CUNHA, op.cit., pp.107 e ss.), explicando que, tal como 
a fiança que pode ser simples ou solidária consoante os casos, assim a responsabilidade subsidiária criada por 
lei seria, também, simples ou solidária: “a pedra de toque da diferenciação entre uma e outra estaria na 
presença ou ausência de benefício da excussão” (COSTA GOMES, op.cit., p.62). PAULO CUNHA sentiu 
particularmente as dificuldades de harmonização da inclusão da solidariedade passiva no âmbito das garantias 
pessoais (ao ponto de distinguir entre a solidariedade passiva que “envolve garantias pessoais mútuas” – v.g. 
tratando-se de solidariedade passiva convencional – dos casos de “solidariedade subsidiária pessoal”, dizendo, 
op.cit., p.20, que “quando a lei impõe directamente responsabilidade a diversas pessoas, não podemos confiar 
no emprêgo da palavra solidário para o efeito de saber qual é a espécie de obrigação a que a lei se refere”, isto 
é, “verifica-se o fenómeno de só um ser o devedor primário e o outro sêr devedor secundário, mas, todavia, 
porque a lei quis permitir que o credor se dirija a qualquer dos dois, a lei chama à responsabilidade subsidiária 
responsabilidade solidária – solidária no sentido de o crèdor poder executar o garante, mesmo sem prévia 
excussão dos bens do devedor primário. Quando assim acontece, temos responsabilidade subsidiária solidária, 
mas não verdadeira solidariedade passiva, que é uma situação que corresponde necessáriamente a um caso em 
que todos os responsáveis são, por uma parte da dívida, devedores primários”. Conclui nos seguintes termos, 
op.cit., p.21: “Em face disto há necessidade, portanto, de estudar bem o mecanismo de cada hipótese, para 
apurar a que espécie de solidariedade se refere a lei: se à solidariedade verdadeira e própria que é a que existe 
quando há pluralidade real de devedores; se à solidariedade especial, que caracteriza uma das especies das 
obrigações subsidiárias”. Com estas considerações o Autor distingue a solidariedade perfeita ou própria da 
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 III. No seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel515, em princípio, não 

opera a sub-rogação, uma vez que o responsável não é um terceiro, mas o próprio 

segurado, salvo no caso de o segurado ser co-responsável. Contudo, é previsto um direito 

de regresso do segurador contra o responsável pelo sinistro, sob determinadas 

circunstâncias previstas na lei (art.27.º, n.º1, DL291/2007). De resto, o regresso do 

segurador sobre o tomador vem já da legislação anterior, nomeadamente do DL522/85. 

Tratá-lo-emos em sede de sub-rogação do segurador, uma vez que nem sempre a doutrina 

concorda na qualificação legal que é dada à figura (“direito de regresso”), e uma vez que 

nos parece que o seguro aqui visa garantir a indemnização ao lesado, sentindo-se de forma 

mais aguda a sua função social, e não cobrir o dano, até porque neste caso se fala de 

                                                                                                                                                                          
solidariedade imperfeita ou imprópria) com a delimitação que adopta entre devedor primário e devedor 
subsidiário, utilizando a expressão, contraditória hoje, de responsabilidade subsidiária solidária, uma vez que, 
para o Autor, na solidariedade passiva todos os responsáveis são devedores primários (quanto a uma parte da 
dívida). 
514 A situação típica, refere-no-lo COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.61, é a de ser o credor a exigir 
ao devedor um reforço da garantia, através da “angariação” dum garante pessoal ou real que aumente as 
probabilidades de satisfação do seu crédito. Mas o Autor acrescenta de seguida que “há que aludir, porém, ao 
facto de, amiúde, ser a própria lei que vem em socorro do credor, “oferecendo-lhe” um novo devedor, 
sempre com o propósito de tutelar o seu crédito, reforçando as suas perspectivas de satisfação”. Por isso, no 
entender do ilustre Autor, op.cit., p.62, “de facto uma “teoria geral das garantias pessoais” não pode deixar de 
atentar nas situações de responsabilidade pessoal determinada por lei”. Assim, segundo e seguindo COSTA 

GOMES, op.cit., pp.62-63, independentemente dos termos em que tal responsabilidade se processa – autónoma 
ou acessoriamente, subsidiária ou solidariamente –, estes casos podem determinar-se em função de dois 
critérios ou directrizes: a da presunção legal, normaliter absoluta, de que o novo devedor partilha com o 
devedor principal as vantagens potencialmente resultantes do acto que originou a dívida (pense-se no caso do 
art.1691.º CC, relativo às dívidas que responsabilizam ambos os cônjuges, ou no que toca aos sócios de 
responsabilidade ilimitada); e a da responsabilização daquele relativamente ao qual o devedor principal é a 
longa manus, desde que o acto que originou a situação debitória ocorra no âmbito da colaboração estabelecida 
entre ambos (é o caso do art.500.º, mas não do muito próximo art.800.º, por este ser independente de o 
representante ou o auxiliar ser ele próprio também devedor do lesado). 
515 Sobre o seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, vd., na doutrina portuguesa, PESSOA 

JORGE, Seguro de responsabilidade civil em matéria de acidentes de viação (jurisprudência comentada), 1973, separata da 
RFDUL XXIV ( que se revela contrário ao regresso do segurador, pp.25-26(14)) pp.9-29, LEITE DE CAMPOS, 
Seguro da responsabilidade civil fundada em acidentes de viação – Da natureza jurídica, 1971, pp.15-166 (diz que há 
regresso nos termos das obrigações solidárias e que esse regresso é uma sub-rogação, op.cit., pp.101-104), 
Seguro e prevenção dos acidentes automóveis, 1973, DÁRIO MARTINS ALMEIDA, Manual de Acidentes de viação3, 1987, 
HUMBERTO LOPES, Da responsabilidade civil no Código da Estrada, vol.1, Jornal do Fôro, 1966, MARIA CLARA 

LOPES, Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, 1987, CARDONA FERREIRA, Acidentes de viação em auto-
estradas, 2004, ALFREDO GASPAR, A alcoolemia do condutor do veículo seguro e o reembolso da seguradora, Tribuna da 
Justiça 3 (1990), pp.95-96, MOREIRA CORREIA, “Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel: 
direito de regresso da seguradora”, II Congresso Nacional de Direito dos Seguros, 2001, pp.197-214, EURICO 

HEITOR CONSCIÊNCIA, Código da Estrada anotado, 2001, ID., Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, 
2003, ID., Sobre acidentes de viação e seguro automóvel: leis, doutrina e jurisprudência, 2000, MENEZES CORDEIRO, 
Manual de Direito Comercial2, 2001, pp., MANUEL DA COSTA MARTINS, “Considerações sobre o valor e função 
social do contrato de seguro”, II Congresso Nacional de Direito dos Seguros, 2001, pp.141-149, ALBUQUERQUE 

MATOS, “O contrato de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel: alguns aspectos do seu 
regime jurídico”, BFDUC LXXVIII (2002), pp.329-364, SINDE MONTEIRO, “Seguro automóvel obrigatório. 
Direito de regresso”, CDP 2 (2003), pp.29-52, RIBEIRO SILVA, “Regresso e condução sob influência de álcool 
na actividade seguradora”, III Congresso Nacional de Direito dos Seguros, 2003, pp.201-214, GARÇÃO SOARES, “As 
normas comunitárias e o seu reflexo no direito português relativo ao seguro obrigatório de responsabilidade 
civil automóvel”, II Congresso Nacional de Direito dos Seguros, 2001, pp.127-137, “Seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel”, CDP 3 (2003), pp.17-24, “O seguro obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel”, CEJ: textos, vol.2, 1991-1993, pp.219-261, JOSÉ MARIA DOS SANTOS/RANGEL DE MESQUITA, 
Seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel2, 2001, VASQUES, Contrato de seguro, pp.66-68.  
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exclusões da cobertura516. Todavia, parecendo ser esta situação enquadrável numa 

solidariedade passiva em garantia ex lege – responsabilidade pessoal ex lege –(não obstante o 

teor do art.64.º: que não obsta a que o lesante pague a quantia no seu total e o segurado lho 

peça extrajudicialmente), propendemos, salvo melhor opinião, para a enquadrar no regresso 

stricto sensu.  

 Já no âmbito da legislação anterior o tema era discutido em face do art.19.º 

DL522/85, que previa sem grandes alterações o regresso do segurador contra o segurado. 

Na vigência deste diploma, focava-se o facto de a tipicidade de situações previstas de 

regresso ser taxativa517. Podiam, no entanto, ser estipuladas no contrato outras situações de 

regresso além das estabelecidas no art.19.º DL522/85, dada a supletividade do preceito518. 

 A doutrina precisava que a ratio legis, ao deferir-se aos seguradores a possibilidade de 

reaverem a prestação indemnizatória efectuada, era a de permitir a recuperação da quantia 

despendida519. 

 Caso particular (e muito importante520) no seguro obrigatório de responsabilidade 

civil automóvel dá-se aquando do pagamento da indemnização ao lesado por parte do 

Fundo de Garantia Automóvel (FGA) (arts.49.º, 51.º e 52.º DL291/2007)521, que, assim, se 

sub-roga nos direitos do lesado (art.54.º DL291/2007). Deste modo, satisfeita a 

indemnização, o FGA fica sub-rogado nos direitos do lesado, tendo ainda direito ao juro de 

                                                           
516 MARCO FERRARO, “Il sistema dell‟assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore: verso la riforma”, 
Assicurazioni LVIII (1990), 6, pp.752 e ss., discute qual seja a natureza jurídica do direito de regresso (diritto di 
rivalsa) do segurador automóvel, resumindo as teses que já foram defendidas em 4: repetição do indevido; 
enriquecimento sem causa; sub-rogação; regresso. Entende que se trata aqui de verdadeiro regresso, uma vez 
que o segurador é um obrigado solidário.  
517 MARTELETO GODINHO, O reembolso da seguradora nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil automóvel, p.20. 
518 MARTELETO GODINHO, O reembolso da seguradora nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil automóvel, pp.20-
21. O Autor aponta também, op.cit., p.2(36),1 que leis específicas possam prever outras hipóteses de reembolso, 
além das estabelecidas no art.19.º DL522/85, mas não menciona nenhuma. Que a lei pode prever outras 
situações de regresso já advém dos princípios gerais de Direito, sem necessidade de ulteriores precisões. 
519 Assim, tautologicamente, MARTELETO GODINHO, O reembolso da seguradora nos seguros obrigatórios de 
responsabilidade civil automóvel, p.21. O Autor, porém, especifica, adiante, op.cit., pp.23-26, o que compreende 
como sendo os fundamentos do reembolso do segurador, que identifica como estando ligados a elementares 
princípios de justiça ou de ordem moral, assim como ao agravamento indesculpável dos riscos próprios da 
condução, a motivos de ordem económica (o não locupletamento à custa do segurador do condutor que 
agrava sensivelmente os riscos do sinistro) e psicológica, referente ao potencial relaxamento por parte dos 
tomadores de seguros, caso estes soubessem de antemão que, em toda e qualquer circunstância, o segurador 
pagar a indemnização de todos os danos porventura causados.  
520 Segundo o Relatório ISP n.º11/2010, Diário da República, II Série, n.º96, 18 de Maio de 2011, p.21489, 
foram cobrados, em reembolsos, dos respectivos responsáveis sem seguro 2459 milhares de euros, em 2010 
(representado um decréscimo de 6,6% face a 2009), e aumentou-se o rácio de cobrabilidade total 
(receita/indemnizações e despesas) em 0,8%, atingindo 13,3%. Segundo o Relatório, “[o] comportamento em 
2010 do sistema pode considerar-se muito satisfatório, aliás, como tem sucedido antes da sua 
implementação”.   
521 O FGA garante a indemnização, até ao valor do capital mínimo do seguro obrigatório de responsabilidade 
civil automóvel, nos acidentes provocados por veículos automóveis nas seguintes situações (art.49.º, n.º1, 
DL291/2007): por danos corporais, quando o responsável seja desconhecido ou não beneficie de seguro 
válido e eficaz, ou for declarada insolvência da empresa de seguros (al.a)); por danos materiais, quando o 
responsável, sendo conhecido, não beneficie de seguro válidoe eficaz (al.b)); por danos materiais, quando, 
sendo o responsável ignoto, deva o FGA satisfazer uma indemnização por danos corporais significativos, ou 
tenha o veículo causado do acidente sido abandonado no local do acidente, não beneficiando de seguro 
válido e eficaz, e a autoridade policial haja efectuado o respectivo auto de polícia, confirmando a presença do 
veículo no local do acidente (al.c)). 
 Importante para determinar o âmbito de cobertura do FGA é, também, o art.52.º, ao prever as 
exclusões da cobertura, as quais são as mesmas que para o seguro obrigatório de responsabilidade civil 
automóvel (art.14.º ex vi art.52.º, n.º1), com alguns alargamentos (art.52.º, n.º2).  
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mora legal e ao reembolso das despesas que houver feito com a instrução e regularização 

dos processos de sinistro e de reembolso (art.54.º, n.º1 DL291/2007): o preceito era 

desnecessário ante o art.592.º, n.º1, CC, mas serve para esclarecer quaisquer dúvidas que 

existam neste âmbito. No caso de insolvência (cf. art.49.º, n.º1, a)), o FGA fica sub-rogado 

contra a empresa de seguros insolvente (art.54.º, n.º2). São solidariamente responsáveis 

pelo pagamento ao FGA o detentor, proprietário e condutor do veículo cuja utilização 

causou o acidente, independentemente de sobre qual deles recaia a obrigação de seguro 

(art.54.º, n.º2). São subsidiariamente responsáveis – fidejussoriamente, portanto, atento o 

princípio, em sede de garantias pessoais, in dubio pro fideiussione – pelo pagamento ao FGA 

os que tenham contribuído para o erro ou vício determinante da anulabilidade ou nulidade 

do contrato de seguro e ainda o comerciante de veículos automóveis que não cumpra as 

formalidades de venda relativas à obrigação de seguro de responsabilidade civil automóvel 

(art.54.º, n.º4). O n.º5 do art.54.º repete desnecessariamente o que já decorreria do regresso 

nas obrigações solidárias (art.524.º CC): aqueles que reembolsem o FGA, nos termos dos 

n.os3 e 4 beneficiam de regresso contra outros responsáveis, se os houver, relativamente ao 

que tiverem pago. Aos direitos do FGA previstos no art.54.º é aplicável o art.498.º, n.º2, 

CC, quanto à prescrição no regresso dos condevedores solidários, sendo relevante para o 

efeito, em caso de pagamentos fraccionados por lesado ou a mais do que um lesado, a data 

do último pagamento efectuado pelo FGA (art.54.º, n.º6). O regime prescricional previsto 

para a sub-rogação do FGA (art.54.º, n.º6, DL291/2007) é ditado por exigências 

excepcionais que não se verificam no caso da sub-rogação do segurador, uma vez que, 

atenta a dificuldade de recuperação do crédito dispendido para pagar as indemnizações a 

responsáveis desconhecidos, sem seguro válido ou eficaz e no caso de o segurador ser 

insolvente, é previsto um regime mais favorável ao FGA: não significa isto estarmos aqui 

perante um direito de regresso, mas antes perante uma sub-rogação com um regime 

prescricional especial, em derrogação do princípio nemo plus iuris e ao não agravamento da 

posição do devedor transmitido. 

 Outros reembolsos são previstos no art.55.º DL291/2007, sobretudo ao Gabinete 

Português da Carta Verde (art.55.º), ficando o FGA sub-rogado no reembolso feito a este 

instituto (art.55.º, n.º4), o que nos parece pleonástico ante o art.54.º, n.º1 DL291/2007 e do 

art.592.º, n.º1, CC. 

 Questão discutível é a que se prende com a natureza jurídica da relação entre o 

FGA e o lesado/credor da garantia. No Direito italiano, onde o problema é deveras 

debatido, encontramos inúmeras construções dogmáticas: uns reconduzem esta relação a 

um seguro de acidentes pessoais, outros à fiança e, por último, a um seguro de 

responsabilidade civil522. Os Autores que fundam esta situação no seguro de 

responsabilidade civil, relevam o facto de a derrogação às regras ordinárias da 

responsabilidade civil, em particular o acertamento necessário da responsabilidade do 

lesante não identificado ou não segurado ou segurado em segurador insolvente, 

                                                           
522 Sobre a discussão acerca da natureza jurídica da relação entre o lesado e o FGA, no Direito italiano, vd. 
LORENZO GRASSO, “Il Fondo di Garanzia perl e vittime della strada. Le ipotesi di intervento del Fondo di 
Garanzia per le vittime della strada di cui all‟art.19, 1.ºco., lett.a) e b): danni cagionati da veicolo non 
identificato o non assicurato”, Le Assicurazioni Private II, , Guido Alpa (org.), contributo de Giorgio Fallone, 
UTET, Torino, 2007, pp.2230-2237. Vd., tb. GIORGIO FALLONE, “La rivalsa prevista a fronte di un valido 
contratto assicurativo”, Le Assicurazioni Private, t.II, Guido Alpa (org.), contributo de Giorgio Fallone, UTET, 
2006, Torino, pp.1857-1877. 
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confirmariam ser a obrigação do FGA em tudo igual à do seguro de responsabilidade 

civil523. Quem a reconduz à assunção fidejussória de dívida releva o facto de esta 

tipicamente ser – além de, necessariamente, negocial – acordada entre credor (hic, o lesado) 

e o fiador (cf. art.627.º, n.º1, CC), poder garantir obrigações futuras (art.628.º, n.º2, CC) e o 

fiador sub-rogar-se, ipso modo, nos direitos do credor (art.644.º).  

 Salvo melhor opinião, parece-nos também que aqui se trata duma garantia 

fidejussória, atento o facto proeminente de o FGA agir em garantia e não tanto em 

cobertura de danos, o princípio interpretativo, nas garantias pessoais, in dubio pro fideiussione 

(conquanto sobreleve sobretudo no âmbito da interpretação das declarações negociais), e o 

facto de a sub-rogação ser excepcional no seguro de responsabilidade civil, pois, não se 

dando contra o segurado, só pode dar-se contra o co-responsável. O contrato entre o 

credor e o FGA dá-se na medida em que este pedisse/fizesse a proposta contratual ao 

FGA de contrato de fiança e este a aceitasse tacitamente quando pagasse as quantias 

indemnizatórias – cujo esquema de formação negocial poderíamos mesmo subsumir no 

art.234.º CC –, ou, então, quando o FGA versasse as quantias e o credor, recebendo-as, 

aceitasse tacitamente a proposta de seguro do FGA524: atente-se, no entanto, que esta 

obrigação surge ex lege, pelo que o FGA estará obrigado a aceitar a proposta (tácita ou 

expressa) de seguro do lesado525. Segundo esta construção, não seria necessário recorrer ao 

esquema da fiança de obrigações futuras (art.628.º, n.º2, CC). Aplicável seria ainda o 

art.653.º quanto à liberação da fiança por impossibilidade de sub-rogação, de importância 

crucial neste caso, na hipótese de o lesado vir a conhecer o lesante desconhecido (todavia, 

mesmo que enveredássemos por reconduzir o caso ao seguro de responsabilidade, ainda 

assim seria aplicável o art.136.º, n.º2, LCS, símil ao art.653.º CC). Todavia, dado o regime 

de excepção e de favor da sub-rogação do FGA, não cremos aplicável o art.593.º, n.º2, no 

caso de satisfação parcial do crédito pelo FGA, mas antes o art.165.º, n.º2, LCS (sobretudo, 

o art.165.º, n.º1, ex vi art.165.º, n.º2), para o seguro-caução, figura cuja aproximação (e, 

mesmo, subsunção) ao figurino fidejussório (e ao da garantia autónoma) é amplamente 

reconhecida.  

 

 IV. No seguro obrigatório de acidentes de trabalho, convém ter em conta o 

disposto no art.17.º LAT526, não obstante a aplicação do regime constante da LCT relativo 

ao seguro de responsabilidade civil (arts.137.º a 148.º), por força do art.138.º, n.º2527, para 

                                                           
523 No sentido da recondução ao seguro de responsabilidade civil, LORENZO GRASSO, op.cit., Le Assicurazioni 
Private II, pp.2232-2233. 
524 Afastamos, assim, o argumento de LORENZO GRASSO, op.cit., Le Assicurazioni Private II, p.2323, ao rejeitar o 
enquadramento na fiança com base na inexistência duma relação contratual entre FGA e credor lesado, antes 
suporta-se numa relação ex lege. 
525 O que, não obstante ser estranho a aceitação (direito potestativo) ser uma obrigação, não é raro: pense-se 
no caso de seguros obrigatórios e de obrigatoriedade, nalguns ordenamentos, de os bancos aceitarem 
propostas de contrato de abertura de conta bancária. Sobre este último caso, vd. MENEZES CORDEIRO, 
Manual de Direito Bancário3, pp.445-447. 
526 Referimo-nos à Lei 98/2009 que aprovou o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais (LAT). 
527 A verdade é que, independentemente da qualificação do seguro de acidentes como um seguro de 
responsabilidade civil (cfr.art.138.º, n.º3, LAT), que hoje tem um forte argumento baseado na lei, embora à lei 
incumba regular, não qualificar, esse é afã do intérprete partindo do regime, hoje é aplicável o regime do 
seguro de responsabilidade civil ao seguro de acidentes de trabalho, sempre as disposições especiais 
consagradas neste regime não se lhe oponham, como refere VASQUES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub 
art.138.º, p.401. Repare-se que, uma vez que o seguro de acidentes de trabalho é um seguro obrigatório 
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além do regime comum, desde que não sejam incompatíveis com o regime do seguro de 

acidentes laborais (art.2.º).  

 Significa isto que podemos estender ao seguro de acidentes de trabalho algumas 

considerações tecidas a propósito dos seguros de responsabilidade civil, nomeadamente o 

facto de à responsabilidade do segurador e do empregador se aplicar o regime das 

obrigações solidárias (cf.art.146.º, n.º1, LCS), embora tenhamos de averiguar se, no caso 

concreto, o regime da LAT não dispõe de soluções diferentes. 

 Destarte, quando o acidente for causado por outro trabalhador ou por terceiro, o 

direito à reparação devida pelo empregador não prejudica o direito de acção contra o 

terceiro lesante, nos termos gerais (art.17.º, n.º1, LAT), ou seja, nos termos da sub-rogação 

legal (art.592.º, n.º1, CC).  

 Note-se, no entanto, que é diferente que o terceiro responsável seja um outro 

trabalhador da empresa ou pessoa a ela estranha528. Sendo o dano causado por um colega 

de trabalho, a sua própria responsabilidade será de igual modo aferida nos termos da 

reparação por acidentes de trabalho, pelo que só se deverá entender existir responsabilidade 

dos colegas de trabalho que tenham, injustificadamente, violado condições de segurança 

estabelecidas pela entidade patronal ou que, com dolo ou negligência grosseira, tenham 

actuado de modo a causar danos a um trabalhador da empresa. As actuações negligentes 

devidas à habitualidade da realização da actividade não conformam responsabilidade civil 

sua, consubstanciando um risco do empregador. Ainda dentro dos colegas laborais, cumpre 

distinguir o caso dos superiores hierárquicos, pois que, havendo culpa destes e sendo 

representantes do empregador, há um agravamento da responsabilidade por acidentes de 

trabalho (art.18.º, n.º1, LAT)529, não ficando exclusa a responsabilidade do empregador 

como comitente (art.500.º CC), nem a responsabilidade do segurador (art.79.º, n.º3, LAT). 

Paga a indemnização, nestes casos, pelo empregador ou segurador ao trabalhador lesado, 

por facto danoso causado por superior hierárquico (art.18.º, n.º1, LAT), ao empregador é 

concedido direito de regresso contra o superior hierárquico (art.18.º, n.º3, LAT)530-531-532, e 

                                                                                                                                                                          
(art.283.º, n.º5, CT), aplicar-se-á prima facie o regime constante dos arts.146.º a 148.º para os seguros 
obrigatórios de responsabilidade civil, e só depois subsidiariamente o regime predisposto para os seguros 
facultativos de responsabilidade civil (arts.137.º a 145.º). No sentido da qualificação do seguro de acidentes de 
trabalho como seguro de responsabilidade civil, vd., VASQUES, op.cit., p.58, referindo assim o ser porque é da 
responsabilidade civil objectiva das entidades patronais que se trata. Em sentido contrário, vd., por último, 
LIMA REGO, op.cit., pp.839-840, enquadrando-o no seguro de acidentes pessoais, uma vez que são terceiros 
segurados os próprios trabalhadores, ao contrário do que acontece nos verdadeiros seguros de 
responsabilidade civil, os quais celebram-se por conta dos eventuais responsáveis, e não dos eventuais 
lesados. 
528 ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho10, pp.944-946. 
529 Agravamento esse que terá como principal consequência que a indemnização abranja a totalidade dos 
prejuízos, patrimoniais e não patrimoniais (art.18.º, n.º1, LAT).  
530 Esta solução decorreria já do art.500.º, n.º3, quando prevê que o comitente que satisfizer a indemnização 
tem o direito de exigir do comissário o reembolso de tudo quanto haja pago, excepto se houver também 
culpa da sua parte, caso em que será aplicável o disposto no n.º2 do art.497.º. ROMANO MARTÍNEZ, op.cit., 
pp.944-946. Também o caso de responsabilidade do comitente – a paredes meias, frise-se, com a 
responsabilidade do devedor por actos dos representantes legais ou auxiliares (art.800.º, n.º1) – se discute se é 
verdadeiramente um caso de sub-rogação ou de direito de regresso. Por último, propugnando tratar-se de 
direito de regresso, afastando a sub-rogação que se imporia se víssemos a ratio da responsabilidade como de 
garantia, cfr. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português II – Direito das Obrigações, t.III, p.615-616 e 
618. 
531 Mas já não regresso do empregador contra o segurador, se for o primeiro a pagar, pois o segundo não é 
aqui um responsável solidário, mas antes um garante da obrigação de pagamento das indemnizações por 
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ao segurador é atribuído direito de regresso quer contra o empregador, quer contra o 

trabalhador, uma vez que aquele é objectivamente responsável (cf.art.500.º, n.º1, CC): ao 

empregador competirá, depois, por sua vez, agir contra o superior hierárquico responsável 

em via de regresso. O novo regime legal constante do art.18.º, n.º3, é consonante com a 

interpretação que a doutrina apontava ao art.37.º, n.º2, da anterior LAT, quando dizia que, 

em caso de actuação culposa do empregador ou do seu representante, o segurador é apenas 

subsidiariamente responsável pelas prestações. Esta regra se interpretada literalmente 

assimilaria o seguro de acidentes de trabalho à fiança (cf.art.638.º CC), o que levaria a 

desvirtuar o escopo do instituto e a elevada litigância judicial533, na medida em que 

implicaria a prévia excussão dos bens do empregador: o sentido da norma não poderia ser 

o de prescrever uma garantia subsidiária. Entendia já ROMANO MARTÍNEZ que a 

“subsidiariedade” não deve aqui ser entendida como possível exigência de prévia excussão 

dos bens do empregador, mas como tendo sido prescrito um direito de regresso, de forma 

símil à que sucede nos acidentes de veículos i.e., o segurador pagaria ao terceiro lesado nos 

casos de actuação culposa do empregador ou representante seu, mas veria constituído um 

direito de regresso contra o empregador de forma a reaver as somas despendidas534. O 

Autor entendia ainda no âmbito da anterior LAT que deveria ser interpretado o art.37.º, 

n.º2, desse diploma, articulado com os arts.136.º, 144.º e 148.º LCS, para se concluir que, 

nos casos de agravamento da responsabilidade do empregador, o segurador cobre a sua 

responsabilidade, mas tem direito de regresso535: fala aqui numa subsidiariedade fraca, sem 

benefício da excussão, em que o segurador é devedor secundário das prestações 

decorrentes do acidente de trabalho, logo deve pagar a quantia devida depois de 

interpelado, tendo subsequente direito de regresso contra o devedor primário, o 

empregador536. 

 Nos termos gerais da responsabilidade civil, ainda que objectiva, sendo o facto 

gerador de danos imputável a terceiro é afastado o dever de indemnizar (arts.505.º e 570.º 

CC)537. Aliás, o regresso do segurador sobre o terceiro responsável e a acção do trabalhador 

                                                                                                                                                                          
acidentes laborais; ao contrário, se for o segurador a pagar ao trabalhador lesado, tem a libera electio de agir 
quer contra o superior hierárquico que causou o dano. Ademais, a letra do art.18.º, n.º3, é clara no sentido de 
que só há regresso do empregador contra o seu representante, e não contra o segurador: se assim não fosse, 
poderia haver regresso indefinidamente entre os dois, quando na verdade no regresso lato sensu o que se faz 
é agir nas relações internas contra aquele que é o “verdadeiro devedor”, o devedor primário. Frise-se, por 
último, que, estando o empregador solidariamente obrigado com o seu representante perante o lesado, o 
direito de regresso stricto sensu, nos termos da solidariedade passiva, não comporta transmissão das garantias 
(aqui o seguro) e acessórios do crédito, porquanto se trata dum direito que surge ex novo na esfera do solvens, e 
não da transmissão dum direito já existente. 
532 Frise-se, por último, que, estando o empregador solidariamente obrigado com o seu representante perante 
o lesado, o direito de regresso stricto sensu, nos termos da solidariedade passiva, não comporta, no 
entendimento tradicional, transmissão das garantias (aqui o seguro) e acessórios do crédito, porquanto se trata 
dum direito que surge ex novo na esfera do solvens, e não da transmissão dum direito já existente. A nossa 
posição é, como oportunamente desenvolvemos, a de que se dará um concurso alternativo de pretensões em 
favor do solvens quanto a agir nos termos estritos do regresso no âmbito das obrigações solidárias, ou a 
subingressar na posição do credor nos termos da sub-rogação. Cfr., sobre o regresso e a sub-rogação, COSTA 

GOMES, op.cit., pp.874 e ss. 
533 ROMANO MARTÍNEZ, Modificações na Legislação sobre contrato de seguro – repercussões no Regime de Acidentes de 
Trabalho, p.34. 
534 ROMANO MARTÍNEZ, op.cit., pp.34-35. 
535 ROMANO MARTÍNEZ, op.cit., p.35. 
536 ROMANO MARTÍNEZ, op.cit., p.35. 
537 ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho10, pp.944-946. 
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contra este enquadram-se nos casos de limitação da responsabilidade do empregador538. 

Mas interessa distinguir duas hipóteses. 

 Se o dano sofrido pelo trabalhador tiver sido causado por terceiro, o lesado pode 

directamente demandar o responsável, nos termos gerais da responsabilidade civil 

extracontratual (arts.483.º e ss. CC), como preceitua o art.17.º, n.º1, LAT. Dá-se, por isso, a 

situação de cúmulo de dois direitos com vista ao mesmo interesse. No caso de o terceiro 

responsável pelo acidente pagar a indemnização correspondente aos danos causados, essa 

prestação será descontada na reparação que incumbe ao empregador, o qual suportará, 

então, a diferença (art.17.º, n.º3, LAT)539. Tendo o trabalhador recebido, por seu turno, a 

indemnização do empregador, caber-lhe-ia ainda demandar o terceiro pela diferença, na 

medida em que o ressarcimento determinado em termos de responsabilidade por acidentes 

de trabalho, como é regra, não compense todo o dano sofrido540: neste caso, dar-se-á o 

caso de sub-rogação parcial do segurador no montante por si adiantado, enquanto o 

trabalhador lesado mantém a parte remanescente do crédito (art.17.º, n.º4, LAT). Já se a 

indemnização recebida do terceiro abranger todos os danos infligidos ao trabalhador, 

excluir-se-á a responsabilidade do empregador541 (art.17.º, n.º2, 1.ªprt., LAT), tendo ainda 

direito a ser reembolsado pelo sinistrado das quantias que haja pago ou despendido 

(art.17.º, n.º2, 2.ªprt., LAT): pretende assim o regime do art.17.º que o lesado não seja 

duplamente indemnizado, no caso de as indemnizações pagas ultrapassarem o valor do 

dano sofrido542. Refira-se, no entanto, que os Autores apontam nada obstar a que sejam 

cumuladas indemnizações com causa diversa (cf. DL41/89 para as condições de 

acumulação de pensões da Segurança Social com rendimentos de trabalho, e DL141/91 

sobre acumulação de pensões dos regimes contributivos de segurança social entre si, com 

pensões doutros regimes de protecção social de enquadramento obrigatório e com pensões 

de regimes não contributivos ou equiparados)543. 

 Acentua a doutrina que há aqui duas hipóteses: a de o lesado demandar o terceiro 

responsável pela ocorrência e a de não o demandar. Com efeito, independentemente do 

direito à reparação do empregador, o lesado tem o direito de accionar o terceiro lesante 

pelos danos a si causados (art.17.º, n.º1, LAT). Mas, se o não fizer, caberá, então, ao 

empregador ou ao segurador fazê-lo, demandando o terceiro com base em sub-rogação, 

exigindo-lhe o que deveria ter pago ao trabalhador (art.17.º, n.º4, LAT). A LAT veio, 

portanto, esclarecer que neste caso nos encontramos perante uma verdadeira sub-rogação, 

e não um direito de regresso, ao contrário do que acontecia no regime anterior (cf.art.31.º, 

n.º4, da anterior LAT). Com efeito, também já aí frisava a doutrina que não se tratava dum 

                                                           
538 Assim, ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho10, pp.944-946, MENEZES LEITÃO, Direito do Trabalho2, 
p.445, e PALMA RAMALHO, Direito do Trabalho, vol.II, 759-760. 
539 Recairá depois sobre o empregador o ónus da prova de que os danos laborais foram efectivamente 
indemnizados pelo terceiro responsável, de maneira a ser eximido da prestação de indemnização. Assim, 
Ac.STJ 20-X-1993, CJ/STJ 1993, t.III, p.279. 
540 Em caso de acidente de viação e de trabalho, por exemplo, as indemnizações complementam-se. Neste 
sentido, vd. Ac.TRC 19-VI-1997, CJ XXII, t.III, p.72. 
541 Vd. o Ac.TRC 20-IV-1995, CJ XX, t.III, p.74. 
542 ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho10, pp.944-946. 
543 Sic, ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho10, pp.944-946, demonstrando tal asserção com o facto de ser 
possível um trabalhador, que haja celebrado um seguro próprio de acidentes, cumular a indemnização que 
receba da sua seguradora com a devida pelo empregador, bem como com o facto de um trabalhador 
incapacitado que receba cumulativamente a pensão de reforma e a de incapacidade. Cfr. Ac.TRC 19-VI-1991, 
CJ XVI, t.III, p.108, Ac.TRE 16-XI-1993, CJ XVIII, t.V, p.306.  
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regresso stricto sensu, mas antes duma sub-rogação legal nos termos do art.592.º CC, pois o 

empregador ou a respectiva seguradora não são responsáveis solidários com o terceiro 

lesante pelos danos causados ao sinistrado: não se está perante uma hipótese de 

responsabilidade solidária, mas de dualidade de responsabilidades com fundamentos 

distintos544. 

 O art.17.º, n.º4, LAT, prevê, no entanto, uma situação peculiar em relação ao 

regime geral da sub-rogação no Direito civil e mesmo no Direito dos seguros: o 

empregador ou a sua seguradora que houverem pago a indemnização pelo acidente podem 

sub-rogar-se no direito do lesado contra os responsáveis referidos no n.º1, se o sinistrado 

não lhes tiver exigido judicialmente a indemnização no prazo de um ano a contar da data 

do acidente. Ora, a questão que se coloca é a de saber se há sub-rogação desde que o 

segurador paga ou se é suspensa até que se verifique a inércia do segurado pelo prazo de 

um ano, bem como se é automática ou voluntária, como parece apontar a letra do artigo 

(“pode sub-rogar-se”), e, se, sendo voluntária, constitui ou não um direito potestativo. 

 Parece-nos que, neste caso (em derrogação das regras gerais de que a sub-rogação 

tem de se dar até ao cumprimento), esta funciona aqui como voluntária, e não automática. 

O prazo de inércia de um ano do lesado deve ser tido como um requisito da acção do 

segurador, como tem entendido a jurisprudência545. No caso de o lesado ter demandado 

judicialmente o terceiro, o segurador pode agir como parte principal nessa acção para pedir 

o reembolso. O art.17.º, n.º4, vem, assim, confirmar a autonomia dos créditos contra o 

segurador e contra o terceiro, numa solução sem precedentes no nosso Direito dos 

Seguros. 

 Situação especial de sub-rogação, no âmbito do seguro obrigatório de acidentes de 

trabalho, é a do Fundo de Acidentes de Trabalho (FAT), que, nos termos do art.5.º-B do 

DL185/2007, fica sub-rogado nos direitos e privilégios creditórios dos sinistrados e ou 

beneficiários, na medida dos pagamentos efectuados, bem como das respectivas provisões 

matemáticas546, acrescidos de juros de mora que se venham a vencer, para ele revertendo 

todos os valores obtidos por via da sub-rogação (art.5.º-B, n.º1, DL185/2007), sendo que 

os créditos abrangidos pelo DL185/2007 gozam das garantias consignadas nos arts.377 e 

ss. CT 2003 (art.5.º-B, n.º2, DL185/2007)547-548. Tem-se entendido não haver por parte 

doutros seguradores sub-rogação contra o FAT, dada a ausência de norma que o preveja, e 

dada a ratio da responsabilidade do FAT, que é a de proteger os beneficiários, os titulares 

                                                           
544 Assim, explicitamente ROMANO MARTÍNEZ, Direito do Trabalho3, p.858, MENEZES LEITÃO, Direito do 
Trabalho1, e PALMA RAMALHO, Direito do Trabalho, vol.II1. 
545 Ac.TRC 31-X-2006 (JORGE ARCANJO), proc.1208/05.8, vem dizer à, luz da anterior LAT (art.31.º), que 
não está aqui em causa um prazo de caducidade, mas antes uma condição da acção da seguradora. 
546 A provisão matemática é calculada de acordo com as bases técnicas e respectivas tabelas práticas de cálculo 
do capital de remição das pensões de acidentes de trabalho, em vigor à data da constituição do crédito (art.5.º-
B, n.º3, DL185/2007). 
547 Sobre a sub-rogação do FAT, na análise transcrita no Relatório ISP n.º10/2011, Diário da República, II 
Série, n.º96, 18 de Maio de 2011, p.21491, conclui-se que, quanto aos processos de reembolso, visando a 
recuperação dos créditos constituídos no âmbito dos processos de indemnização em curso, foram, durante o 
ano de 2010, abertos248 e encerrados 203, sendo que o número de processos em gestão no final do ano 
totalizava 491. Repare-se que o número total de processos em gestão no final do ano de 2010 ascendia a 
2505: ora, os processos de reembolso representam 1/5 do total de processos, o que é um número 
significativo e indiciador da importância da sub-rogação. 
548 Na jurisprudência, sobre a sub-rogação do FAT – enquadrando-a nos moldes da sub-rogação legal, e não 
do direito de regresso –, vd. Ac.TRL 2-VI-2011 (MÁRCIO PORTELA), proc.175/10.0TVLSB. 
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do direito à reparação infortunística, contra as insolvências, falências, desaparecimento e 

impossibilidade de identificação dos responsáveis pelo pagamento, i.e., a responsabilidade 

do FAT é subsidiária e não funciona se houver a possibilidade de pagamento por parte das 

entidades primariamente responsáveis. Com isto, sustenta-se não haver enriquecimento 

sem causa do segurador solvens porque, conquanto este tenha empobrecido, não está 

demonstrado o enriquecimento do FAT549. 

 O art.5.º-B, n.º2, DL185/2007, se interpretado no sentido (como parece resultar da 

sua inserção no art.5.º-B a seguir ao n.º1) de conceder privilégios creditórios ao FAT que 

não cabiam ao lesado (ou com uma precedência/preferência que os créditos do lesado em 

que se sub-rogou não gozavam, representa outra derrogação ao princípio nemo plus iuris em 

favor dos seguradores públicos sociais. 

 

 V. No seguro de créditos, assume especial importância a figura da sub-rogação do 

credor550. Com efeito, sendo o seguro de crédito aquele por efeito do qual o segurador se 

obriga a indemnizar o segurado em caso de perdas causadas nomeadamente por 

incumprimento do devedor ou outras circunstâncias que possam determinar a perda do 

crédito (cf. arts.3.º e 4.º DL183/88, e 162.º LCS), impõe-se a sub-rogação do segurador, de 

forma a não beneficiar um terceiro responsável pelo incumprimento, que poderia ver a sua 

obrigação de indemnizar o credor extinta, e, nessa medida, ver-se beneficiado por um 

contrato a que é alheio, ao mesmo tempo que, na decorrência do princípio indemnizatório, 

o segurado não deve lucrar com um ressarcimento duplo e, assim, lucrar com a celebração 

dum contrato de seguro cujo escopo é tão-somente o de indemnizar o segurado de danos 

que possa eventualmente vir a sofrer na sua esfera patrimonial. 

 Ainda antes da entrada em vigor da LCS se entendia que o segurador, pagando ao 

segurado, se sub-rogava nos seus direitos contra o devedor inadimplente ou insolvente, 

quer por força do art.441.º CCom, quer nos termos do art.592.º CC551. Como a cobertura 

concedida pelo seguro de crédito não é total (cf. art.5.º, n.º1, DL183/88), esta sub-rogação 

legal será parcial. Entendia-se, neste caso, que se aplicava o art.441.º, § único, CCom, 

porquanto, uma vez que era regra especial ante o art.593.º CC, prevalecia sobre este (art.7.º, 

n.º3, CC), donde resultava a aplicação da regra da concorrência proporcional entre 

segurador e segurado do crédito resultante contra o devedor, ao contrário da regra oposta 

prevista em sede geral no art.593.º CC552. 

 No entanto, não deixava a doutrina de apontar que, dado o risco coberto nestes 

casos, a sub-rogação teria pouco valor prático, dado a prestação da seguradora só surgir, 

verificada a insolvência do devedor. Apontava-se, no entanto, que não deixava, ainda assim, 

de fazer sentido, já que a função do seguro de crédito é indemnizar o credor, não liberar o 

devedor, e, por outro lado, o devedor pode ver a sua situação patrimonial melhorar, caso 

                                                           
549 Cf. Ac.TRL 20-V-2010 (CORREIA MENDONÇA), proc.1456/08.9, dizendo que a responsabilidade do FAT 
é subsidiária e que, no regime legal aplicável, não se prevê o reembolso das seguradoras que indevidamente 
tenham suportado as despesas com a recuperação e tratamento do sinistrado, nem se lhes reconhece qualquer 
direito de sub-rogação ou de regresso contra o FAT.    
550 Sobre esta, cfr. JEAN BASTIN, O seguro de crédito. A protecção contra o incumprimento, pp.141-143. 
551 Assim, MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, p.182. 
552 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.182. 
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em que a sub-rogação pelo segurador de crédito poderá se exercida553, i.e., se o direito em 

que subingressou não tiver prescrito. 

 A LCS não veio alterar a situação anterior, antes clarificá-la554. Assim, é aplicável ao 

seguro de créditos o regime comum aos contratos de seguro e a parte geral dos seguros de 

danos (cf. art.166.º). A sub-rogação no seguro de crédito vem regulada no art.165.º, o qual 

dispõe ficar o segurador, no seguro de crédito, sub-rogado na medida do montante pago, 

remetendo expressamente para o art.136.º. Adita, no entanto, logo de seguida, a seguinte 

excepção: no caso de sub-rogação parcial, o segurador e o segurado concorrem no 

exercício dos respectivos direitos na proporção que a cada um for devida555. A derrogação 

ao regime do art.136.º, n.º3, justifica-se, segundo cremos, em virtude de não presidirem 

aqui, de forma premente, preocupações de tutela do consumidor ou da parte mais débil, 

porquanto o âmbito de aplicação destes seguros é sobretudo o da exportação de bens e 

serviços, nomeadamente as que importem operações de exportação na fase anterior à 

encomenda firme, na fase de fabrico e na fase de crédito (art.1.º, n.º1, DL183/88), bem 

como o seguro de créditos no mercado interno que abrange tanto a fase de fabrico como a 

de crédito (art.1.º, n.º3.º, DL183/88), e, por fim, o seguro de créditos financeiros (art.1.º, 

n.º4, DL183/88)556. A derrogação àquele regime e a manutenção substancial da disciplina 

do art.441.º, § único, CCom, tem ainda como ratio o facto de, nestes casos, a quantia segura 

não corresponder ao todo do crédito, pelo que segurador e segurado concorrerão sempre 

inevitavelmente ao património dum devedor que já de si apresenta sérias probabilidades de 

se encontrar insolvente, até porque esse é um dos pressupostos da aplicação da garantia. 

Assim sendo, tendo presente a dificuldade acrescida de reembolso do crédito tanto por 

parte do segurado, como por parte do segurador, não faria sentido beneficiar um em 

detrimento do outro. Por fim, o último móbil terá sido o de que a regra da prevalência das 

duas uma: ou se justifica por motivos de tutela do consumidor e pelo princípio de que a 

sub-rogação não pode prejudicar o segurado (art.136.º, n.º4, LCS) – assim como não pode 

prejudicar o segurador (art.136.º, n.º2, LCS)–; ou se justifica por estarmo perante um “acto 

de amigo” e daí o aforismo nemo contra se subrogasse censetur. Ora não estamos perante 

nenhum dos dois casos, pelo que é justa a solução legal557.  

                                                           
553 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.182. 
554 Sublinhe-se que a LCS não revogou o regime do seguro de crédito e do seguro-caução, constante do 
DL183/88, apenas visou estender-lhes o regime jurídico do contrato de seguro e esclarecer alguns pontos 
dúbios, como o sejam o da sub-rogação, regresso e mandato para cobrança (cfr.art.166.º LCS). Vd. LEONOR 

CUNHA TORRES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.166.º, p.435, e PESTANA DE VASCONCELOS, Direito das 
Garantias, Almedina, 2010, pp.153 e ss. 
555 O que confirma a boa interpretação da doutrina anterior de aplicar ao seguro de créditos o regime do 
art.441.º CCom, e não o regime geral civil que poderia levar à aplicação do art.593.º, n.º2, CC. 
556 MENEZES LEITÃO, op.cit., p.179. Leia-se ainda o disposto no preâmbulo do DL183/88: “tendo em 
consideração o papel que o seguro de créditos à exportação a médio e longo prazo desempenha no comércio 
internacional e os quadros político, económico e institucional em que se processam as operações visadas pela 
directiva, pretende-se que a utilização do seguro de créditos com o apoio ou por conta do Estado, como 
instrumento da política de exportação, se baseie em princípios harmonizados”. 
557 Julgamos parecer ir neste sentido PESTANA DE VASCONCELOS, op.cit., p.157, embora o seu pensamento 
seja dúbio: diz que a regra do art.593.º, n.º2, CC, é contestável, mesmo no âmbito do Direito Civil – o que é 
verdade –, e que não há razões para tratar melhor o credor beneficiário do que o segurador, mas esquece que 
a solução que foi dada no art.136.º, n.º2, LCS para a sub-rogação em geral – rectius, para os seguros de danos 
– foi praecise a do art.593.º, n.º2, CC, mas agora por motivos de tutela do consumidor, e não por se tratar 
dum acto de amigo. 



Francisco Rodrigues Rocha 

120 

 

 É ainda dúbio se os seguradores (privados) que tenham pago as quantias 

(erroneamente ou em excesso) podem sub-rogar-se contra o FGA (segurador público): a 

resposta sói ser negativa558. 

 

 VI. Também no seguro-caução559, enquanto seguro de danos e por conta560, que 

pode ser seguro-caução directa ou indirecta561, se tem entendido que o segurador, pagando 

                                                           
558 Cf. Ac.TRP 26-II-2001 (MARQUES DE CASTILHO), proc.0021543. 
559 Sobre a sub-rogação no seguro-caução, vd. MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, p.186, MICHELE 
SESTA, DDP Sez. Comm., XI, 1995, p.179, e, na jurisprudência, Ac.TRL 12-II-1985 (ALBUQUERQUE e 
SOUSA), CJ 10 (1985), t.1, pp.163-165, considerando o contrato de seguro de caução como subespécie sui 
generis do contrato de seguro, e próximo da fiança, Ac.STJ 12-III-1996 (SOUSA INÊS), CJ/ASTJ 4 (1996), t.1, 
pp.143-146, Ac.STJ 18-XI-1998 (MARTINS DA COSTA), proc.98A392, quanto ao regresso contra o importador 
de mercadorias desalfandegadas, o qual depende de o importador não ter entregue ao despachante oficial o 
montante necessário ao pagamento dos direitos aduaneiros, Ac.STJ 17-XI-1998, CJ/ASTJ (1998), t.III, p.117, 
Ac.STJ 8-I-2004 (QUIRINO SOARES), proc.03B4102, referindo ser a seguradora responsável, in casu concreto do 
mesmo modo que o fiador, sub-rogando-se ao credor nos termos do art.644.º, Ac.TRL 26-II-2004 (PEREIRA 

RODRIGUES), proc.1217/2004-6, quanto ao regresso da seguradora contra o despachante oficial e pessoa por 
conta de quem foram pagos os direitos e demais imposições, ficando sub-rogada em todos os direitos das 
alfândegas, embora neste caso só tivesse regresso contra o despachante, uma vez que o importador entregou 
ao despachante o montante necessário ao pagamento dos direitos aduaneiros, mas este não os pagou, e 
Ac.TRL 4-VI-1998 (SALVADOR DA COSTA), proc.0033726, em que se trata da condenação da seguradora que 
prestou um contrato de seguro-caução como condevedora solidária juntamente com o devedor principal, 
tendo-se considerado que não há solidariedade obrigacional entre estes dois. 
560 O seguro-caução é um dos casos em que, a ser considerado um seguro, nomeadamente um seguro de 
danos, como parece ser pela LCS, se integra nos seguros financeiros (cfr.art.162.ºLCS, e art.6.º, n.º1, 
DL183/88). Na doutrina, vd. LEONOR CUNHA TORRES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.162.º, p.432), 
não se pode falar aqui propriamente num dano. Se o seguro-caução cobre directa ou indirectamente o risco 
de incumprimento ou mora no cumprimento das obrigações que, por lei ou contrato, sejam susceptíveis de 
caução, fiança ou aval (art.6.º, n.º1, DL183/88), portanto, neste caso, o seguro garante preventivamente o 
cumprimento das obrigações pelo devedor, não visando o pagamento da indemnização ressarcir quaisquer 
danos causados ao credor por causa do incumprimento. Hoc sensu, LIMA REGO, Contrato de seguro e terceiros, 
p.252. Esta particularidade também não escapou a DONATI, “L‟assicurazione del credito”, RTDPC (1955), 
p.51, ao sublinhar o facto, consonante com a nova teoria indemnizatória que propugnou, de o contrato de 
seguro ter por causa o ressarcimento de danos (danos entendidos como lesão de interesses), e, na verdade, a 
não realização do pagamento aquando do vencimento da obrigação pode conduzir a outros danos, mas por si 
só não representa a perda definitiva do valor do crédito. Desta constatação parte CAMACHO DE LOS RÍOS para 
afirmar que a discussão sobre a causa do seguro e da fiança tem norteado a discussão acerca da natureza 
jurídica do seguro-caução: se a causa for a indemnização dos danos provocados pelo incumprimento (carácter 
indemnizatório), haveria seguro; se fosse de garantia de cumprimento das obrigações, reconduzir-se-ia à 
fiança. Cfr., sobre a natureza jurídica do seguro-caução, ALVES DE BRITO, “Seguro-caução: primeiras 
considerações sobre o seu regime e natureza jurídica”, separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias 
Marques, pp.474-483. 
561 Importa, a final, fazer uma referência à distinção entre seguro-caução directa e seguro-caução indirecta(No 
seguro-caução indirecta fala-se também em seguro de caucionamento. Fá-lo JEAN BASTIN, Seguro de crédito. A 
protecção contra o incumprimento, p.255). 
 A distinção das duas figuras é pressuposta pelo art.6.º, n.º1, DL183/88, ao referir que o seguro de 
caução cobre directa ou indirectamente o risco de incumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações. 
 A noção advém do Direito comunitário (o DL169/81 não previa estas duas modalidades de seguro-
caução, o que indicia que advenham por influência directa do Direito comunitário, até porque, repare-se, o 
DL183/88 segue-se à entrada de Portugal na CEE, em 1985. Assim, ALVES DE BRITO, op.cit., p.406)561, tendo 
o legislador português sido influenciado pela Directriz 73/239/CEE relativa à coordenação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes ao acesso à actividade de seguro directo não vida e 
ao seu exercício (JEAN BASTIN, op.cit., p.255, e ALVES DE BRITO, op.cit., p.405 Directriz 73/239/CEE do 
Conselho, de 24 de Julho de 1973, conhecida por 1.ª Directriz de seguro não vida. Trata-se duma directriz da 
designada 1.ª geração (sobre a influência do Direito comunitário no Direito dos seguros, cfr. MENEZES 

CORDEIRO, Manual de Direito Comercial2, pp.736 e ss.). No anexo à Directriz, sob o n.º15, distingue-se caução 
directa e indirecta, não se propondo, todavia, quaisquer critérios diferenciadores das duas modalidades. 
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ao segurado, se sub-roga nos direitos que a este lhe cabem contra o devedor, embora este 

caso se processe em moldes inversos aos do seguro de créditos.   

 A finalidade do contrato é a de cobrir o risco de incumprimento das obrigações 

credor do tomador562, numa lógica símile à das garantias pessoais, coincidente 

nomeadamente com a fiança.  

 Visto cobrir os riscos do incumprimento por parte do tomador perante o seu 

credor563, pergunta-se se, incumprindo o tomador, e pagando o segurador na vez daquele, 

este se sub-roga nos direitos do credor, e isto quer se trate dum seguro-caução à primeira 

solicitação ou dum seguro-caução sob a forma de fiança, porquanto quer num caso quer 

noutro se dá a sub-rogação, uma vez que estamos sempre perante um terceiro interessado: 

num momento ulterior, no entanto, é que se colocará a questão, v.g. no âmbito da garantia 

autónoma on first demand, de saber se se demanda o devedor nos termos da sub-rogação ou 

nos termos da obrigação de reembolso resultante da relação subjacente: estamos perante 

um concurso alternativo de pretensões564. 

                                                                                                                                                                          
 A indeterminação conceptual das duas figuras (já assim JOSÉ VASQUES, op.cit., p.72), nomeadamente 
do seguro-caução indirecta, parece estar relacionado com a prática internacional do seguro-caução. Assim, há 
caução directa quando é o próprio segurador que emite a caução, enquanto na caução indirecta o segurador 
cobre as instituições financeiras que emitem os documentos da caução, i.e., aqui o segurador cobre o sujeito, 
v.g. um banco, que se comprometeu directa ou indirectamente a realizar uma prestação em caso de 
incumprimento do devedor (JEAN BASTIN, O seguro de crédito no mundo contemporâneo, p.412, embora em Seguro de 
crédito. A protecção contra o incumprimento, p.255, defenda que na caução indirecta o segurado não assume 
qualquer benefício directo face ao beneficiário, mas compromete-se a indemnizar, pelo menos numa quota-
parte, a entidade que presta a caução. Recentemente, vd., na jurisprudência, Ac.TRL 4-VII-1998 (SALVADOR 

DA COSTA), AJ 23, ano II, p.35, distinguindo as duas figuras consoante o beneficiário da indemnização seja o 
credor da obrigação a que se reporta o contrato de seguro (seguro-caução directa) ou o garante da referida 
obrigação (seguro-caução indirecta), e, na doutrina, ALVES DE BRITO, op.cit., p.406).   
562 Cf., sobre o seguro-caução, ALVES DE BRITO, “Seguro-caução: primeiras considerações sobre o seu regime 
e natureza jurídica”, separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias Marques, pp.474-483, MENEZES 

LEITÃO, Garantias das obrigações, pp.183-184, MÓNICA JARDIM, A Garantia autónoma, pp.213 e ss., LEONOR 

CUNHA TORRES, Lei do Contrato de seguro anotada, sub art.162.º, p.432.  O art.162.º LCS define o seguro-
caução em moldes em tudo símiles aos do art.6.º, n.º1, DL183/88, caracterizando-o pelas obrigações que 
gera: por efeito do seguro-caução, o segurador obriga-se a indemnizar o segurado pelos danos patrimoniais 
sofridos, em caso de falta de cumprimento ou de morado tomador do seguro, em obrigações cujo 
cumprimento possa ser assegurado por garantia pessoal. Melhorou-se a redacção do art.6.º, n.º1, DL183/88, 
de acordo com os aspectos que a doutrina vinha já apurando: onde se falava de atraso, fala-se hoje de mora 
(este ponto era já pacífico na doutrina anterior. ALVES DE BRITO, op.cit., chegava mesmo a fazer o paralelo 
com o art.634.º CC, que se refere à mora e à culpa, apoiando-se em COSTA GOMES, op.cit., p.604); onde se 
falava de obrigações que sejam susceptíveis de caução, fiança ou aval, fala-se hoje de obrigações cujo 
cumprimento possa ser assegurado por garantia pessoal.  
563 O art.162.º LCS define o seguro-caução em moldes em tudo símiles aos do art.6.º, n.º1, DL183/88, 
caracterizando-o pelas obrigações que gera: por efeito do seguro-caução, o segurador obriga-se a indemnizar 
o segurado pelos danos patrimoniais sofridos, em caso de falta de cumprimento ou de morado tomador do 
seguro, em obrigações cujo cumprimento possa ser assegurado por garantia pessoal. Melhorou-se a redacção 
do art.6.º, n.º1, DL183/88, de acordo com os aspectos que a doutrina vinha já apurando: onde se falava de 
atraso, fala-se hoje de mora (este ponto era já pacífico na doutrina anterior. ALVES DE BRITO, op.cit., chegava 
mesmo a fazer o paralelo com o art.634.º CC, que se refere à mora e à culpa, apoiando-se em COSTA GOMES, 
op.cit., p.604); onde se falava de obrigações que sejam susceptíveis de caução, fiança ou aval, fala-se hoje de 
obrigações cujo cumprimento possa ser assegurado por garantia pessoal.  
564 Não sufragamos, por conseguinte, a posição de ALVES DE BRITO, “Seguro-caução: primeiras 
considerações sobre o seu regime e natureza jurídica”, separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias 
Marques, p.441, na esteira de PUTZOLU, “Assicurazioni fideiussorie, fideiussioni omnibus e attività 
assicurativa”, BBTC XLV (1982), prt.II, p.251(8), ao tergiversar a sub-rogação do segurador nos casos de 
seguro-caução à primeira solicitação, uma vez que neste caso o regresso não seria de forma alguma 
equiparável à sub-rogação dos seguros: o devedor constitui-se ipso facto na obrigação de reembolso, não lhe 
podendo opor qualquer das excepções que poderia invocar contra o credor, i.e., seria também automático o 



Francisco Rodrigues Rocha 

122 

 

 No regime anterior à LCS, divisavam-se aqui múltiplas teses565. 

 Quanto à primeira, o seguro-caução não admitiria sub-rogação, porque o art.441.º 

CCom apenas prevê a sub-rogação contra o terceiro causador do sinistro. Ora, sendo o 

contrato de seguro-caução celebrado pelo devedor, por conta do credor, não pode admitir-

se a sub-rogação contra um sujeito que é parte no contrato. Ademais a sub-rogação 

prevista no art.441.º CCom só se aplicaria ao seguro de coisas, pelo que é inidónea ao 

seguro-caução. 

 Como segunda tese, a sub-rogação seria admissível atendendo à natureza jurídica do 

contrato, i.e., à sua qualificação como fiança, sendo-lhe extensível o regime desta, 

nomeadamente o art.644.º566.  

 A sub-rogação, numa terceira opinião, resultaria de convenção nesse sentido. Dada 

a inviabilidade de aplicação do art.441.º CCom, que só se aplica a terceiros causadores do 

sinistro, rectius, responsáveis, e já não ao tomador, a sub-rogação no seguro-caução só 

poderia resultar de convenção das partes nesse sentido, devendo as partes estabelecê-lo na 

apólice, conforme dita o art.427.º CCom567. 

 Outra posição, muito similar a estoutra, advogava que operaria por força de sub-

rogação convencional568, e, no caso de não ter sido prevista, verificar-se-ia nos termos dos 

arts.592.º e 644.º569.  

                                                                                                                                                                          
regresso. Porém, não nos parece que assim seja: se é verdade que é regra geral mais vantajoso para o garante 
agir contra o devedor nos termos da relação subjacente, nada obsta a que ele in casu concreto opte por se servir 
dos direitos do credor em virtude da sub-rogação nos termos do art.592.º CC. Maiores dúvidas oferece o caso 
de saber se se pode considerar a sub-rogação neste caso como automática ou se se pode convencionar nesse 
sentido, sendo a resposta à partida negativa: o facto de a garantia autónoma o poder ser, não significa que o 
seja o direito do credor beneficiário contra o devedor. Cfr., sobre a sub-rogação na garantia autónoma, 
MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, pp.157-158. 
565 Acompanhamos nesta sede, sobre as principais teses sobre a sub-rogação no seguro-caução, ALVES DE 

BRITO, “Seguro-caução: primeiras considerações sobre o seu regime e natureza jurídica”, separata de Estudos em 
memória do Professor Doutor José Dias Marques, pp.439-443, e, ainda, GONÇALVES SALVADOR, “Seguro-caução”, 
Dir. (1968), pp.307 e ss. 
566 CALVÃO DA SILVA, “Seguro-caução: protocolo como contrato-quadro e circunstância atendível para a 
interpretação da apólice”, RLJ 132 (1999/2000), pp.383 e ss. 
567 MOITINHO DE ALMEIDA, O Contrato de seguro no Direito português, pp.54-55(4) e 224. Embora não tome 
posição definida, mas uma vez que exclui a sub-rogação legal ex art.441.º CCOm, parece enveredar por esta 
via, tb., JOSÉ VASQUES, op.cit., p.155. 
568 Sub-rogação convencional que se coadunaria com as finalidades da sub-rogação no contrato de seguro, 
porquanto o seguro-caução se integra na categoria dos seguros de danos, existe um terceiro responsável pelo 
“dano” que não deve ser desresponsabilizado e beneficiado da prestação a que está obrigado face ao credor 
graças a um contrato a que é alheio, e a circunstância de, sem a sub-rogação, o lesado se poder locupletar 
mediante a recepção de duas prestações, a do devedor e a do segurador, topando com o princípio 
indemnizatório. Avançam estes argumentos, FERNANDO VICTÓRIA, op.cit., pp.635-636, e ALVES DE BRITO, 
op.cit., pp.441-442. Mas então não se vê porque é que o caso não seria antes de sub-rogação legal, nos termos 
do art.441.º CCom, uma vez que a ratio do preceito se integra plenamente neste caso: o facto de a letra do 
artigo se referir a sub-rogação tão-somente contra o terceiro causador do sinistro, e de se excluir aquela 
contra o tomador, não significa que, no caso do seguro-caução, não se impusesse aqui uma interpretação 
extensiva de forma a que se abrangesse também o tomador, sem necessidade duma sub-rogação 
convencional. O que os Autores advogam é que, para chegar à mesma solução a que chega o art.441.º e para 
proteger o que o preceito visa tutelar necessário seria que se previsse contratualmente o que a lei já de 
qualquer forma preveria. 
569 Assim, ALVES DE BRITO, op.cit., p.442. O Autor parece afastar a aplicação do art.592.º, e optar pela sub-
rogação em moldes fidejussórios, nos termos do art.644.º CC, uma vez que reputa de difícil verificação os 
dois requisitos cumulativos do art.592.º, n.º1, CC, i.e., o segurador ser um terceiro e haver interesse directo 
deste na satisfação do crédito. Interesse directo há: se o devedor tomador não cumprir, ele sofre o risco de o 
credor o demandar a si. Terceiro é-o, se não em razão dos argumentos apontados por FERNANDO VICTÓRIA, 
op.cit., pp.637 e ss., scilicet de que, estando perante um seguro por conta doutrem, o credor segurado aqui é um 
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 Last but not the least, a tese de que a sub-rogação seria sempre resultado do 

cumprimento da obrigação pelo segurador, nos termos do art.592.º, n.º1, CC570. 

 O tema foi também amplamente tratado na jurisprudência, tendo dado azo aos 

primeiros acórdãos proferidos em Portugal sobre seguro-caução571. 

 O Ac.TRL 14-VII-1965572 admitiu a sub-rogação do segurador nos direitos do 

segurado com base em três argumentos: a natureza do contrato de seguro-caução como 

para garantia do cumprimento das obrigações, o regime da fiança, nomeadamente o direito 

de regresso e a sub-rogação nos direitos do credor (art.838.º CCse), e o facto de a sub-

rogação ter sido prevista na apólice: tal indiciaria a intenção de as partes se vincularem nos 

termos duma fiança, não dum seguro. 

 No caso do TRL 2-II-1966573, curou-se dum seguro-caução tendo por objecto um 

compromisso de pagamento até oitenta mil escudos por determinados actos ou omissões 

do tomador do seguro. Fundou-se a sub-rogação com base no art.779.º, n.º1, CCse574: o 

interesse do segurador basear-se-ia na obrigação de pagar assumida no contrato. O art.441.º 

CCom seria de postergar, porquanto aí prever-se-ia tão-só uma solução aplicável ao seguro 

de coisas. O pagamento do prémio pelo tomador não seria também argumento suficiente 

para afastar a sub-rogação, pois os prémios pagos não compensam a dívida que se mantém: 

o pagamento dos prémios é a compensação à seguradora pelo facto de se comprometer a 

pagar ao credor. 

 A jurisprudência recente575 reconheceu igualmente a existência de sub-rogação no 

seguro caução, com os mesmos fundamentos avançados pela jurisprudência de 1965 e 

1966. 

 Finda a exposição das várias teses em sede de sub-rogação no seguro-caução, 

cumpre observar que a discussão se afasta do art.441.º CCom, e gira sobretudo em volta do 

                                                                                                                                                                          
terceiro ante o segurador, tanto mais o é por se tratar de obrigações com fonte diversa, a do segurador e a do 
devedor tomador, e porque existe uma pluralidade de vínculos obrigacionais, pelo que o segurador não 
deixará de ser terceiro em relação à dívida entre o tomador e o segurado. Ademais, não parece congruente, 
com a devida vénia, admitir-se que haja sub-rogação nos termos do art.644.º, mas já não nos termos do 
art.592.º, uma vez que aquele se subsume neste. Sobre a sub-rogação, cfr. COSTA GOMES, Assunção fidejussória 
de dívida. 
570 Trilhando este caminho, FERNANDO VICTÓRIA, “Seguro de crédito em Portugal”, O seguro de crédito no 
mundo contemporâneo, COSEC, pp.635 e ss. Posição igual assume MENEZES LEITÃO, Garantias das obrigações, 
p.186, ao sublinhar, para o seguro-caução directa, o segurador sub-rogar-se “naturalmente” nos direitos do 
credor sobre o devedor, em caso de pagamento: o advérbio “naturalmente” remete-nos para o âmbito do 
art.592.º CC ou quando muito (embora menos verosímil, se bem entendemos o que professa o ilustre Autor) 
para o art.644.º CC relativo à fiança, pois que é essa a natureza jurídica que o Autor dá ao contrato (forma 
especial de fiança prestada por uma seguradora). O Autor, no entanto, concretiza a sua posição no que toca 
ao seguro-caução indirecta: defende dar-se aqui uma dupla sub-rogação no caso de o segurador pagar. No 
mesmo sentido, JEAN BASTIN, La défaillance de paiement et sa protection2, 1993, p.231, e Seguro de crédito. A protecção 
contra o incumprimento, COSEC, trad. portuguesa, p.255. 
571 ALVES DE BRITO, “Seguro-caução: primeiras considerações sobre o seu regime e natureza jurídica”, 
separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias Marques, p.440. 
572 Ac. TRL 14-VII-1965 (SIMÕES DE OLIVEIRA), Jurisprudência das Relações 11 (1965), pp.568 e ss. Vd., 
também, o Ac.TRL 2-VII1965 (LOPES DA FONSECA), Jurisprudência das Relações 11 (1965), pp.549 e ss. 
573 Ac.TRL 2-II-1966 (FONSECA MOURA), Jurisprudência das Relações 12 (1966), t.I, pp.53 e ss. 
574 Correspondente grosso modo ao art.592.º, n.º1, CC, dispunha nos seguintes termos: “Aquelle, que paga pelo 
devedor, sem o seu consentimento, só adquire os direitos do credor nos casos seguintes: 1.º Se a pessoa, que 
fez o pagamento, é fiador ou interessado, por algum modo, em que ele se faça”. 
575 Cfr. Acs.TRL 12-II-1985 (ALBUQUERQUE E SOUSA), CJ X (1985), t.I, p.165, TRL 18-II-1999 
(EVANGELISTA ARAÚJO), CJ XXIV (1999), t.I, p.118, e STJ 28-X-2000 (QUIRINO SOARES), CJ/STJ VIII 
(2000), t.III, p.53. 
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regime geral constante dos arts.589.º e ss. CC, nomeadamente do art.592.º CC576, e não do 

art.441.º CCom. Os resultados seriam diversos se se encaminhasse pela via do art.441.º 

CCom: com efeito, no caso de concurso entre segurador e segurado contra o tomador 

devedor, i.e., no caso de sub-rogação parcial577, valeria o princípio da par conditio creditorum 

por força do art.441.º CCom; pelo contrário, nos termos do art.593.º, n.º2, CC, o credor 

originário preferiria ao segurador no remanescente do crédito578. O resultado prático a que 

se chegava era, portanto, o da aplicação da regra da preferência do credor originário em 

detrimento do sub-rogado, de acordo com o princípio romanista nemo contra se subrogasse 

censetur, no caso de sub-rogação parcial (art.593.º, n.º2, CC), e não a regra do concurso de 

credores prevista em especial para o contrato de seguro (art.441.º CCom). 

  O regime jurídico do seguro-caução hoje consta quer do DL183/88, quer da LCS, 

nomeadamente os arts.162.º a 166.º (cf.art.166.º LCS): temos, portanto, o regime jurídico 

material do contrato repartido por dois diplomas, numa técnica legislativa que nos parece 

criticável. Melhor fora que se regulasse todo o contrato de seguro-caução, e o seguro de 

crédito, na LCS; ou então que não se tivesse mexido parcialmente no regime em sede da 

LCS, mas sim directamente no DL183/88. 

 A intenção do legislador em inserir uma parte dedicada ao seguro-caução na LCS 

foi a de aplicar-lhe o regime comum ou parte geral (arts.1.º a 122.º LCS)579, por força da 

remissão operada pelo art.166.º LCS, embora já apontasse nesse sentido quer o art.1.º, n.º1, 

DL183/88, quer o art.2.º LCS. 

 No concernente à matéria da sub-rogação no seguro-caução, o novo regime jurídico 

veio regulá-la no art.165.º, n.º2, LCS. Vem assim acabar com as discussões que surgiram 

neste âmbito: se se aplicava os arts.592.º, 664.º CC, 441.º CCom ou se a sub-rogação 

convencional (arts.589.º e 590.º CC), não obstante creiamos que o legislador propendeu a 

disciplinar a matéria em moldes similares aos do art.441.º CCom, v.g. no tocante à sub-

rogação parcial, ainda que venha esclarecer que, neste caso, se dá efectivamente sub-

rogação contra o tomador, em contrário do que decorria da interpretação do art.441.º 

CCom580.  

 Assim sendo, diz-nos o art.165.º, n.º2, LCS581, que no seguro-caução, além da sub-

rogação nos termos do seguro de crédito (art.165.º, n.º1), o contrato pode prever o direito 

de regresso do segurador contra o tomador do seguro, não podendo, na conjugação das 

duas pretensões, o segurador exigir mais do que o valor total despendido. O art.165.º, n.º2, 

                                                           
576 Mesmo a sub-rogação do fiador se enquadra na cláusula geral do art.592.º CC, pelo que, se não existisse o 
art.644.º CC, dar-se-ia nos mesmos moldes. Cfr. COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, pp.874 e ss. 
577 Que pode suceder em virtude de franquia ou de descoberto obrigatório. Para uma definição e destrinça 
dos dois conceitos, vd. VASQUES, Contrato de seguro, p.309. 
578 As diferenças práticas são patentes e ilustram-se bem com o seguinte exemplo: incumprindo o devedor 
uma dívida de 100, o segurador paga 50 da mesma; segurador e segurado concorrem gradu pari ao património 
do segurado, o  
579 LEONOR CUNHA TORRES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.162.º, pp.432 e 435. 
580 Não reputamos de correcto, salvo o devido respeito, dizer que o art.165.º LCS vai no mesmo sentido que 
os arts.441.º CCom e 593.º CC, sem no mínimo fazer uma ressalva, como o faz LEONOR CUNHA TORRES, Lei 
do Contrato de Seguro anotada, sub art.165.º, p.434. Na verdade, ir no mesmo sentido que esses dois artigos seria, 
no mínimo, salomónico, uma vez que prevêem regras diversas no caso de sub-rogação parcial do crédito, e 
uma vez que têm âmbitos não totalmente coincidentes (mesmo se tivermos em conta que a Autora quis 
referir-se ao art.593.º, n.º2, e não ao art.593.º in toto): aliás, o art.441.º CCom correspondia, rectius, aos 
arts.592.º, n.º1, e 593.º, n.º2, CC. 
581 Cuja epígrafe é “Reembolso” de forma a abranger, sem compromissos terminológicos, as figuras do direito 
de regresso e da sub-rogação. Cfr. VASQUES, Lei do Contrato de Seguro anotada, sub art.144.º, p.412. 
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LCS, causa a maior das perplexidades: como se pode entender que cumulativamente possa 

exercer-se o direito de regresso e a sub-rogação contra o devedor, ainda para mais não 

podendo exigir mais do que o valor prestado? É que, na verdade, a sub-rogação dá-se no 

valor efectivamente prestado: o que preclude logo à partida que haja lugar a um direito de 

regresso, ainda que entendêssemos que se referia ao art.144.º LCS, o que não pode ser uma 

vez que o regresso do art.165.º, n.º2, LCS, é convencional, e o do art.144.º LCS é supletivo 

e aplica-se naturalmente ao seguro-caução. A única maneira de salvar o preceito é 

considerar que este regresso convencional só se aplica nos casos de seguro-caução indirecta 

(ou então quando for co-responsável pelo incumprimento um terceiro obrigado 

solidariamente com o devedor, caso em que o segurador agiria contra ambos na proporção 

da sua quota-parte nas relações internas). 

 Já vimos como opera a sub-rogação nos casos comuns de seguro-caução directa. 

Falta apontar as especificidades de que se reveste no caso do seguro-caução indirecta. Com 

efeito, JEAN BASTIN afirma haver uma dupla sub-rogação no caso do seguro-caução 

indirecta, após referir que as apólices do seguro-caução são também moldadas sobre as do 

seguro de crédito e que, dentre vários aspectos, prevêem a sub-rogação do segurador. 

Refere depois que “é a sub-rogação clássica do segurador de crédito (…), enxertando-se na 

sub-rogação de que o segurado beneficia. Há portanto uma dupla sub-rogação. O direito de 

regresso sobre o tomador exerce-se como no seguro de crédito”582. O pensamento do 

Autor vem na linha da noção que nessa obra tece do seguro-caução indirecta, segundo a 

qual “a caução indirecta corresponde à hipótese em que o segurado não assume qualquer 

compromisso directo face ao beneficiário, mas compromete-se a indemnizar, pelo menos 

numa quota-parte, a entidade que presta a caução”583, apontando depois que, no seguro-

caução indirecta, se trata, “com efeito, de um verdadeiro seguro de crédito, no qual o 

segurador cobre um crédito virtual, isto é, quando a caução é chamada a cumprir os seus 

compromissos, tornando-se então o credor do tomador”584. Se bem entendemos, aquilo 

que propugna o Autor traduz-se do seguinte modo: o segurador que cobre o garante, ao 

pagar, sub-roga-se nos direitos do segurado quer contra o garante, quer contra o tomador. 

Só não diz é em que termos. Parece-nos que operará em termos similares aos da sub-fiança, 

respondendo o tomador e o garante da caução pela dívida, nos mesmos termos em que 

respondiam perante o credor segurado.  

 Como casos especiais de seguro-caução, apontemos dois. Prevê-se a sub-rogação 

no âmbito da caução global de desalfandegamento (art.2.º, n.º2, DL289/88): curioso é a lei 

falar aqui, como fazia GALVÃO TELLES (e COSTA GOMES), em que os solventes gozam de 

“direito de regresso”, “ficando sub-rogados”; a sub-rogação dá-se intra vires do regresso.  

 Tb. no seguro-caução na empreitada de obras públicas (arts.88.º a 91.º CCP), a 

solução será a de que o garante sub-rogar-se-á nos direitos do accipiens, por força do 

(enigmático/incongruente) art.165.º, n.º2. 

 

3.8.2. Seguros de pessoas 

                                                           
582 JEAN BASTIN, Seguro de crédito. A protecção contra o incumprimento, p.255. 
583 JEAN BASTIN, Seguro de crédito. A protecção contra o incumprimento, p.255, noção essa formulada em moldes 
ligeiramente diferentes da que faz em O seguro de crédito no mundo contemporâneo, p.412. 
584 JEAN BASTIN, Seguro de crédito. A protecção contra o incumprimento, p.255. 
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 A aplicação ao seguro de pessoas da sub-rogação do segurador é uma questão 

muito debatida. É frequente a referência a que a sub-rogação do segurador só é aplicável 

aos seguros de danos, mas já não àqueles em que a prestação do segurador é independente 

de dano sofrido pelo segurado585, uma vez que é decorrência do princípio indemnitário. 

 Sempre se entendeu que a sub-rogação do segurador só se aplicaria ao seguro de 

danos, v.g. de coisas e também de responsabilidade civil, e por isso o art.441.º CCom se 

aplicava exclusivamente a estes casos, até porque, na lógica tradicional, a sua ratio reside no 

princípio indemnizatória ou da proibição do enriquecimento injustificado. 

 No entanto, o legislador quis inovar nesta matéria, que hoje rege o art.181.º LCS, 

nos termos do qual, salvo convenção em contrário, o segurador que realize prestações de 

valor predeterminado no contrato não fica, após a satisfação destas, sub-rogado nos 

direitos do tomador do seguro ou do beneficiário contra um terceiro que dê causa ao 

sinistro. Portanto, como se vê, conquanto o regime supletivo seja o da não sub-rogação do 

segurador nos direitos do tomador ou beneficiário contra o terceiro responsável, a verdade 

é, porém, que se admite convenção em contrário, podendo, por conseguinte, estipular-se 

que o segurador se sub-rogará, mesmo que pague prestações predeterminadas, nos seguros 

pessoas, i.e., nos seguros de vida, acidentes pessoais e saúde. Neste caso a sub-rogação não 

resulta da lei, não é portanto legal: sê-lo-á, nos termos do art.136.º LCS, quanto às 

prestações que sejam convencionadas à forfait no âmbito da própria prestação do segurador, 

mas naquelas que o não sejam só pode ser convencional (art.181.º LCS)586. 

 A ratio deste preceito é a de assim se obstar a que o tomador do seguro ou o 

beneficiário, depois de receber a prestação do segurador, intente acção contra o terceiro 

causador do sinistro, rectius responsável, recebendo uma indemnização dupla, locupletando-

se injustificadamente o tomador ou o beneficiário, daí que se permita ao segurador ser ele a 

receber essa indemnização por via da sub-rogação587. 

 O novo regime veio a ser recentemente criticado por MOITINHO DE ALMEIDA
588 

por admitir, sem restrições, a sub-rogação nos seguros de pessoas. Analisando o Direito 

comparado mais próximo, constata que em Espanha (art.82.º), Suíça (arts.96.º e 98.º) e 

Alemanha (§ 67 da anterior VVG) tais cláusulas são proibidas, em Inglaterra os tribunais 

excluem tais cláusulas no âmbito dos seguros de vida e de acidentes pessoais, em Itália o 

art.1916.º CCit admite-a nos seguros de acidentes pessoais e nos de doença589, e de igual 

forma procedem as leis belga (arts.49.º, 50.º, 97.º e 98.º) e luxemburguesa (art.125.º). Em 

França, foi admitida a sub-rogação nos seguros de pessoas pelo art.L.131-2 do Code des 

Assurances, mas a doutrina tem-no interpretado restritivamente de forma a não abranger os 

seguros de vida590. Conclui o Autor no sentido de que, embora haja divisão nos diversos 

ordenamentos quanto à natureza dos seguros de pessoas, a verdade é que não se pode 

                                                           
585 VASQUES, Contrato de seguro, pp.152 e 159. 
586 Cfr. ALVES DE BRITO, Lei do Contrato de Seguro Anotada, sub art.181.º, p.453. 
587 Assim, ROMANO MARTÍNEZ, Lei do Contrato de Seguro Anotada, sub art.181.º, p.453. 
588 MOITINHO DE ALMEIDA, “O novo regime jurídico do contrato de seguro. Breves considerações sobre a 
protecção dos segurados”, CDP 26 (2009), pp.13-14, e “Algumas observações sobre o projecto de lei 
brasileiro n.º3.555, de 2004, relativo ao contrato de seguro”, Contrato de seguro – Estudos, pp.250-252. 
589 Vd. DONATI, Il contratto di assicurazioni nel Codice civile, p.181, e, na manualística, e.g. STEIDL, Il contratto di 
assicurazione2, p.227. 
590 MOITINHO DE ALMEIDA, “O novo regime jurídico do contrato de seguro. Breves considerações sobre a 
protecção dos segurados”, CDP 26 (2009), p.14, e tb., com posição, em parte, coincidente, ID., O Contrato de 
Seguro no Direito Português, pp.219-220. 
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atribuir uma função indemnizatória aos seguros de vida, restrição que se impunha adoptar 

no novo regime jurídico do contrato de seguro591. Sustenta que as cláusulas que admitam a 

sub-rogação do segurador nos seguros de vida são contrárias à boa fé, portanto abusivas, 

nos termos do art.15.º LCCG, e assim nulas (art.15.º LCCG)592. Na opinião do Autor, o 

facto de o art.181.º permitir tais cláusulas em geral não obsta a esta conclusão, porquanto o 

preceito se refere em geral a todos os seguros de pessoas, não importando que em todos os 

casos a sub-rogação possa ser convencionada593, i.e., o preceito em causa é objecto de 

interpretação restritiva ou mesmo de redução teleológica. 

 A posição de MOITINHO DE ALMEIDA é, com efeito, corroborada pelo Direito 

comparado. À luz do Direito belga, MARCEL FONTAINE afirma que, nos seguros de 

carácter à fortait, a sub-rogação não actua supletivamente, mas pode ser estipulada (art.49), 

salvo no caso do seguro de vida (art.98)594. Em Itália, ROSSETTI afirma que, ainda hoje, a 

jurisprudência discute a questão, tendendo a admitir sub-rogação no seguro de vida em 

caso de morte595. 

 Reputamos, todavia, não serem admissíveis tais cláusulas: pode dar-se sub-rogação 

nos seguros de pessoas, desde que convencionada, salvo no caso do seguro de vida. Mas 

com uma ressalva: admitindo que possam convencionar-se seguros de vida como seguros 

de danos, v.g. nos casos em que o beneficiário for um credor da pessoa segura, um banco, 

ou quando a pessoa segura seja um trabalhador, parece-nos que aqui pode dar-se a sub-

rogação ex art.136.º, sobretudo quando visem eliminar possíveis incentivos ao homicídio 

do segurado, impedindo a percepção pelo beneficiário duma prestação superior ao “dano” 

sofrido596. Quanto à possibilidade de ser convencionado que haja sub-rogação no caso do 

seguro de vida (agora, como seguro de capitais, que é do que se trata), parece-nos, salvo 

melhor opinião, não ser admissível.  

 

3.9. Natureza jurídica da sub-rogação do segurador contra terceiro 

 I. As teses aqui multiplicam-se. O tema da natureza jurídica da sub-rogação do 

segurador está necessariamente imbricado no da ratio do instituto: a partir desta retiram os 

Autores uma série de implicações que conformarão a natureza jurídica do instituto, pelo 

que importa ter presente o que antes foi dito acerca do escopo deste mecanismo. Além do 

mais, no ordenamento italiano, soem os Autores dizer desembocar o tema da natureza 

jurídica, necessariamente, no da automaticidade ou não da sub-rogação: tentaremos apartá-

los por motivos analíticos, reconhecendo, embora, a sua natural conexão. 

 

3.9.1. Tese clássica da sub-rogação legal 

I. Em Portugal, sufragam a tese da sub-rogação legal ADRIANO ANTHERO
597, 

CUNHA GONÇALVES
598, PINHEIRO TORRES

599, VAZ SERRA
600, MOITINHO DE ALMEIDA

601, 

                                                           
591 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., CDP 26 (2009), p.14. 
592 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., CDP 26 (2009), p.14. 
593 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., CDP 26 (2009), p.14. 
594 MARCEL FONTAINE, op.cit., n.589(101) e 617. 
595 ROSSETTI, “La surrogazione dell‟assicuratore”, Le Assicurazioni Private II, Guido Alpa (org.), contributo de 
Giorgio Fallone, UTET, Torino, 2007, p.2327. 
596 No sentido da admissibilidade de seguros de vida como seguros de danos, entre nós, vd. LIMA REGO, 
op.cit., pp.264-265. 
597 ADRIANO ANTHERO, op.cit., p. 
598 CUNHA GONÇALVES, op.cit.,p. 
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BETTENCOURT DE FARIA
602, COSTA OLIVEIRA

603, ROMANO MARTÍNEZ
604, MENEZES 

CORDEIRO
605, em Itália é de frisar ANTIGONO DONATI, em França, BERNARD BEIGNIER

606, 

na Bélgica, MARCEL FONTAINE
607, em Espanha, SÁNCHEZ CALERO

608. 

 

II. Vale a pena reproduzir o pensamento de MOITINHO DE ALMEIDA, símile ao 

doutros Autores europeus coevos. O Autor, depois de individuar o princípio 

indemnizatório como ratio do instituto, depois “temperada” ou “misturada” com a 

consideração da função subsidiária do seguro quando haja um terceiro responsável, começa 

por enunciar a tese da cessão legal, segundo a construção dada por GASPERONI. Os 

argumentos seriam os seguintes. Primo, a sub-rogação só existe relativamente àquele direito 

de crédito a que o pagamento se refere: ora, no caso do seguro, há dois devedores – o 

segurador e o responsável – que, se bem que as prestações por eles devidas tenham como 

fim o ressarcimento, constituem obrigações com causa e título diversos, pois num caso a 

obrigação é contratual, noutra resulta de acto ilícito. A consequência desta construção é a 

de que a prestação do segurador ao segurado não pode ser considerada como pagamento 

do direito de crédito do segurado contra o terceiro responsável609. Secundo, a prestação do 

segurador pode nem sequer coincidir com a do terceiro, na medida em que aquela, em 

princípio, se reporta ao dano infligido directamente no elemento material do património do 

segurado, e esta tem como extensão a diferença entre o valor do património antes e depois 

do acto ilícito, incluindo, assim, os lucros esperados610. Ultimo, o terceiro não poderia opor 

a falta de interesse do segurado, porque o contrato só produz efeitos entre as partes, i.e., 

excepcionar os efeitos dum acto jurídico, como o pagamento pelo segurador, que 

                                                                                                                                                                          
599 PINHEIRO TORRES, op.cit., pp. 128 e ss. 
600 VAZ SERRA, op.cit., RLJ 94 (1961), n.3204, p.226.  
601 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p. 
602 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.792.   
603 COSTA OLIVEIRA, op.cit., sub art.136.º, III, 3, p. 390, dizendo expressamente que “[c]ontinuou portanto a 
solução da automaticidade da sub-rogação, que não reúne o consenso do direito comparado próximo, mas 
que é sem dúvida a solução mais a solução mais simples, com as vantagens inerentes”. 
 Se bem que concordemos com a primeira parte, e se é verdade que é a solução mais simples, não 
nos parece que traga as vantagens que se lhe reputa. Seria mais benéfico para todos os intervenientes que o 
segurador comunicasse a sub-rogação ao terceiro de forma a tornar-se eficaz perante este, de forma a evitar 
que o segurado perceba uma segunda indemnização depois de já ter sido pago (e sem que o segurador à sub-
rogação tenha renunciado: se tiver, nada obsta a que perceba duas indemnizações, segundo cremos).  
604 ROMANO MARTÍNEZ, Direito dos Seguros – apontamentos, p. 120, e ID., “Direito dos Seguros – Relatório”, 

RFDUL LXV, Suplemento 2005, Junho de 2006, p.103. 
605 MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Comercial2, pp.820-822. 
606 BERNARD BEIGNIER, op.cit., pp.326-327. 
607 MARCEL FONTAINE, op.cit., n.583-585, que, após afirmar que a transmissão dos direitos do segurado para o 
segurador se faz por via da sub-rogação legal, dá conta de que a natureza jurídica do fenómeno é, no Direito 
belga, por vezes, discutida, advogando certos autores não se tratar de sub-rogação, “puisque l‟assureur ne paie 
pas la dette du tiers responsable, mais la sienne propre”. Sublinha-se, no entanto, em resposta, que as duas 
dívidas coincidem em grande medida, sendo o seu objecto idêntico: a indemnização do dano. Para além disso, 
faz-se uma interpretação extensiva do regime da sub-rogação legal (art.1251, 3.º, do Code Civil) de forma a 
abranger aí este caso.  
608 SÁNCHEZ CALERO/TIRADO SUÁREZ/FERNÁNDEZ ROZAS/TAPIA HERMIDA/FUENTES CAMACHO, Ley de 
Contrato de Seguro – comentarios a la ley 50/1980, de 8 de octubre, y a sus modificaciones3, pp.768-769, baseando-se na 
letra da lei, na exposição de motivos do Código de Comercio, e no facto de o segurador pagar a indemnização. 
609 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.212. 
610 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.212. 
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concernem ao contrato de seguro, não seria possível por força do princípio da relatividade 

das obrigações611. 

O Autor rebate estes argumentos: “[t]emos de admitir que o direito à prestação do 

segurador tem causa e título diferentes do direito à prestação do responsável civil, mas 

importa demonstrar que é essencial à sub-rogação que o pagamento se dirija à satisfação do 

crédito em que se verifica o subentrar do sub-rogando. Se a sub-rogação se limitasse às 

hipóteses previstas nos artigos 589.º e seguintes do Código Civil, se se provasse ser 

intenção do legislador limitar a esses casos o instituto, pois talvez fosse necessário um 

enquadramento autónomo do fenómeno jurídico observado” 612. Parte depois para a 

consideração de que, nos casos em que a sub-rogação não quadra nos cânones dos 

arts.589.º e ss. CC, a lei fala em substituição: é o caso do commodum repraesentationis (art.794.º 

CC). Conclui nada existir na lei “que force o intérprete a limitar o instituto da sub-rogação 

à sucessão no crédito resultante do pagamento de uma dívida alheia”, ajoujando que “[e] o 

nosso Código Comercial, a exemplo, aliás, de muitos outros diplomas estrangeiros, 

qualifica como sub-rogação a transferência da acção do segurado contra terceiro 

responsável para o segurador que o indemnizou (art.441.º)” 613. Para o Autor, o que “obsta 

à teoria da cessão legal é o facto de a chamada sub-rogação do segurador se integrar na essência 

do instituto da sub-rogação”, aventando mesmo haver um preceito do regime civil aplicável 

nesta sede, scilicet o art.593.º, n.º2, sobre a preferência do devedor originário614. Depois 

deste ponto essencial, MOITINHO DE ALMEIDA volta “à carga” para rebater os argumentos 

da tese da cessão legal: o argumento de que as prestações do segurador e do responsável 

podem ter âmbitos diferentes serve apenas para salientar a diversidade de título de ambas 

as prestações, não afectando, todavia, a sua natureza indemnizatória, donde resulta que da 

prestação do segurador – por ser indemnizatória, como a prestação do lesante – resulta 

sempre a satisfação do lesado615. Depois, não é argumento o facto a sub-rogação do 

segurador poder ser parcial, pois também o pode a sub-rogação geral. Para o Autor, o 

argumento mais decisivo da doutrina da cessão legal é o que se prende com os efeitos do 

contrato de seguro que não poderia ser opostos pelo terceiro, mas, escreve, do mesmo 

problema padece a tese da cessão616. Por último, refere ainda soer apontar-se outro óbice à 

tese da cessão legal, como seja a inexistência por parte do cedente de qualquer garantia 

sobre a existência ou exigibilidade do crédito (art.587.º, n.º1, CC), embora diga, em seguida, 

tratar-se duma falsa questão, “pois a falta de garantia resulta da natureza do seguro” 617. 

O Autor sublinha ainda não ser de admitir ver-se na sub-rogação do segurador a 

consagração legal duma cessão implícita, pois, se é essa, em regra, a vontade do segurado, 

nada permite inferir uma coincidente vontade do segurado, daí que, já nos alvores da sub-

rogação, se tenha entendido e fosse costume apor ao contrato de seguro uma cláusula 

expressa de cessão do crédito contra terceiros618. 

 

                                                           
611 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.212. 
612 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.213. 
613 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.214. 
614 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.215. 
615 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.214. 
616 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.214. 
617 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.215. 
618 MOITINHO DE ALMEIDA, op.cit., p.215. 
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III. BETTENCOURT DE FARIA começa por dizer que, “[n]a verdade, tal figura não se 

pode assimilar à sub-rogação voluntária e legal”, pois, no caso da sub-rogação do 

segurador, “este cumpre uma obrigação que lhe é própria, advinda do contrato de seguro e 

que tem, pois, natureza diversa daquela do causador do sinistro que se funda na 

responsabilidade civil extracontratual. Não pagou, assim, por aquele, mas por si” 619. Porém, 

para o Autor, existem semelhanças entre as figuras da sub-rogação e da sub-rogação do 

segurador: “no primeiro caso, o interesse do credor é titulado, apenas, por um único direito 

contra o devedor, que vem a ser satisfeito por terceiro, sobre quem não impendia essa 

obrigação. No caso do seguro, continua a haver um único interesse que, no entanto, é 

titulado simultaneamente, por 2 direitos. O segurador quando paga, paga por si (…), mas, 

ao fazê-lo, vai satisfazer o mesmo interesse que o outro direito sobre o causador da lesão 

pretendia atingir”. Daqui parte para a conclusão de que há, na sub-rogação do segurador, 

uma legitimidade análoga à das hipóteses contempladas para a sub-rogação civil: “[é] um 

caso de sub-rogação especial, nada havendo doutrinalmente, que imponha limitar o 

instituto da sub-rogação aos casos de pagamento de dívida alheia” 620. 

 

 IV. Expoente da tese clássica é, indubitavelmente, DONATI. O Autor vem defender 

tratar-se a sub-rogação do segurador de “una surroga vera, propria, personale, legale”621. É 

sub-rogação proprio sensu, e não já uma cessão: uma vez que não se trata de coobrigação 

entre segurador e terceiro, mas de duas distintas obrigações com o mesmo objecto, a sub-

rogação do art.1916 entra na hipótese prevista no art.1203, §5 CCit. É uma sub-rogação 

pessoal, e não real. É uma sub-rogação legal, porque, querida pela lei, opera de iure sem 

necessidade de declaração de vontade expressa das partes622. 

 

 V. A tese de SANTAGATA é, também, digna de nota. O Autor, aproveitando os 

estudos de NICOLÒ, analisa a fundo a questio inextricabilis do cumprimento por terceiro 

(adempimento del terzo), distinguindo, por conseguinte, o cumprimento da satisfação do 

interesse material do credor. 

   

3.9.2. Tese processual 

 SATTA e MINERBI são os principais defensores desta tese, a qual tenta ensaiar uma 

aproximação da sub-rogação do segurador à figura da acção sub-rogatória (cf. arts.606.º a 

609.º CC). 

 Esta tese é facilmente refutada com a distinção que atrás fizemos entre a acção sub-

rogatória e a sub-rogação, distinguindo transmissão da titularidade de legitimidade. 

 

3.9.3. Tese da cessão voluntária de créditos 

 Era esta a tese mais antiga, suportada no facto de ainda não existir regime supletivo 

legal. Cláusulas deste tipo era frequentes, em França, até aos alvores do séc.XIX. 

                                                           
619 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.792. 
620 BETTENCOURT DE FARIA, op.cit., p.  792 
621  DONATI, op.cit., p.182. 
622  DONATI, op.cit., p.182. Para o Autor, a obrigação contratual do segurador e a obrigação derivada de 
responsabilidade civil do terceiro são nitidamente distintas: nem há solidariedade entre as duas, nem 
subordinação da primeira à segunda. Em resultado disso, o segurado pode agir, em juízo, alternativamente 
quer contra o segurador, quer contra o lesante, pois que diversas são as causae petendi.  
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3.9.4. Tese da cessão legal de créditos 

 I. Apologista desta visão é GASPERONI. O Autor começa por sublinhar que a 

doutrina frequentemente não afronta o problema da natureza e do fundamento da sub-

rogação do segurador a se, mas para dar, ao invés, uma solução à questão da operatividade – 

automaticidade ou não – da própria sub-rogação, o que influi “negativamente sui risultati 

relativi alla spiegazione e alla giustificazione del fenomeno nell‟assicurazione”623.  

 GASPERONI começa por refutar a tese processual da acção sub-rogatória e a tese da 

fidúcia processual.624 

 Passa depois a analisar duas construções – que levam ao mesmo resultado: 

automaticidade da sub-rogação do segurador – que enquadram o fenómeno na sub-rogação 

legal.  

 A primeira tese, encabeçada por DONATI, baseando-se em o pagamento constituir 

pressuposto de cada tipo de sub-rogação e no facto de nos arts.1201 e ss. CCit serem 

disciplinadas apenas hipóteses de sub-rogação por pagamento, põe em evidência que não 

existem diferenças entre as hipóteses de sub-rogação por pagamento e a de sub-rogação do 

segurador, que seria, portanto, enquadrada no art.1203, §5, CCit. Argumenta-se que a 

unicidade de título pode ser a raiz tradicional e típica do instituto, mas não é pressuposto 

da sub-rogação. Da mesma maneira, de forma a demonstrar equivaler, para o segurado, a 

prestação do segurador ao cumprimento da obrigação do lesante, e de forma a construir a 

sub-rogação do segurador como uma hipótese de típica sub-rogação, afirma-se que a lei 

considera os dois créditos do segurado na mesma relação em que estão entre si dois 

créditos contra responsáveis pelo mesmo título a favor dum credor, e que a lei na sub-

rogação do segurador, malgrado a diversidade de títulos, actua a sub-rogação como se fosse 

o mesmo título625. GASPERONI considera tais argumentos como “non risolutivi e inidonei a 

superar ele obiezioni che sono avanzate contro l‟inclusione della fattispecie dell‟art.1916, 

nell‟art.1203”, e, portanto, a chamada sub-rogação do segurador situa-se fora da figura da 

sub-rogação legal: nenhuma comunhão ou unicidade de título pode existir entre o 

segurador e o lesante, já que facto constitutivo da obrigação deste é o facto ilícito danoso, 

ao passo que facto constitutivo da obrigação do segurador é o contrato: esta consideração a 

GASPERONI é “inoppugnabile”. Isto significa que a chamada sub-rogação do segurador não 

pode entrar na hipótese de sub-rogação legal do art.1203, §3, CCit, a qual pressupõe a 

comunhão de vínculo entre terceiro solvens e devedor. Por outro lado, é inconsistente o 

argumento adoptado de que a prestação do segurador constitua pagamento do direito de 

crédito em respeito ao qual a sub-rogação é disposta para concluir que os dois créditos do 

segurado sejam normativamente considerados como na mesma relação: na esteira de 

ANDREOLI, GASPERONI contrapõe que a justificação valeria, se se tratasse da subsunção 

tout court da factispécie do art.1916 na figura da sub-rogação legal, mas, na realidade, a 

subsumibilidade do fenómeno contemplado no art.1916 no esquema da sub-rogação é 

precisamente aquilo que se discute626. 

                                                           
623 GASPERONI, “La c.d. surroga dell‟assicuratore”, Assicurazioni XL (1966), 1, pp.601 e 608. 
624 GASPERONI, op.cit., p.603-608. 
625 GASPERONI, op.cit., pp.609-610 
626 GASPERONI, op.cit., p.610. 
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 A segunda tese “suggestiva ed acuta”, com SANTAGATA à cabeça, ensaia uma 

construção unitária dum fenómeno geral de subingresso automático no crédito sobre a 

base duma translação do interesse na prestação do credor originário sobre um terceiro. 

SANTAGATA diz, em primeiro lugar, que os arts.1203 CCit não contêm uma disciplina 

concreta do instituto da sub-rogação, pois, se essa fosse a intenção do legislador, a secção 

II do capítulo II do título I do Livro IV chamar-se-ia “Della surrogazione”, e não “Del 

pagamento com surrogazione”. Em segundo lugar, a epígrafe da referida secção exprime 

dois conceitos não necessariamente coligados: dum lado, temos o pagamento com os 

efeitos próprios de satisfação do interesse do credor, pagamento este que é co-elemento da 

factispécie sub-rogatório; doutro lado, está a sub-rogação com o efeito próprio consistente 

no subingresso do sub-rogado. Não há uma relação de necessidade entre pagamento e sub-

rogação, pelo que aquele só pode ser considerado (um dos) elemento(s) constitutivo(s) das 

hipóteses dos §§1-4 do art.1203 CCit. Tentando dar uma reconstrução unitária do instituto 

sub-rogatório, SANTAGATA constata que sub-rogação é o subingresso do sub-rogante no 

mesmo direito de crédito do credor satisfeito: pressuposto de tal vicissitude é a sobrevinda 

carência na esfera do credor originário do interesse à prestação objecto do crédito; 

fundamento da vicissitude é, ao invés, a presença no sub-rogante dum análogo interesse à 

prestação devida em virtude da relação em que o crédito se insere. Aqui enxerta 

considerações sobre o cumprimento de terceiro, na esteira de NICOLÒ: tal cumprimento 

realiza o direito do credor extinguindo-o, mas não actua sobre a obrigação correlata, que 

nos casos de sub-rogação se mantém com o escopo de “garantir” a reintegração do 

património do solvens mediante a satisfação do seu interesse no regresso; tais premissas 

induzem-nos à conclusão de que pode haver realização do direito sem actuação da 

obrigação e, reciprocamente, actuação da obrigação sem realização do crédito627. Portanto, 

o cumprimento por terceiro diz respeito ao interesse material do credor substante ao 

direito de crédito: enquanto o cumprimento realiza o direito de crédito na medida em que a 

satisfação do interesse do credor é efectuada pela actuação obrigacional prevista pelo 

negócio, os factos que determinam a satisfação do interesse material, agindo fora da relação 

obrigacional, não actuam ou perfazem o direito de crédito, mas tão-somente influem na 

manutenção do interesse na titularidade do credor originário, que assim passa para o solvens. 

O meio técnico-jurídico para utilizar a relação preexistente com o escopo de tutela do 

interesse do terceiro no regresso é a sub-rogação, que tem como base um fenómeno de 

translação do interesse do originário titular da relação para um terceiro: tal fenómeno é o 

que unifica a factispécie sub-rogatória. Destas considerações gerais, SANTAGATA parte para 

a sub-rogação do segurador: assim, tendo a prestação do segurador e a de ressarcimento do 

terceiro lesante a mesma função de satisfazer o interesse do segurado na eliminação do 

dano causado pelo sinistro, i.e., sendo ambas meio idóneo à satisfação do mesmo e único 

interesse do credor, dá-se uma vera sub-rogação por parte do segurador no direito do 

segurado, que, assim, perde a titularidade do crédito e não é mais legitimado a receber o 

ressarcimento. Mesmo que o segurador não entrasse automaticamente na posição do 

segurado, o direito deste extinguir-se-ia por falta de interesse: donde a conclusão de 

SANTAGATA de que a sub-rogação do segurador é automática628. 

                                                           
627 NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, pp.53 e ss., dava como exemplo desta segunda hipótese os casos 
de pagamento a credor aparente, pagamento mediante oferta real e depósito. 
628 GASPERONI, op.cit., pp.611-614. 
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 Afastadas estas duas teses, GASPERONI parte para a conclusão de que a chamada 

sub-rogação do segurador é, na realidade, uma cessão legal. Alicerça-se, desde logo, num 

argumento histórico: este instituto legal nasceu como uma cessão convencional, tendo-se 

poster e sucessivamente transformado numa cessão ex lege “perl a più tutela e salvaguarda 

del principio indemnitario”629. 

 

3.9.5. Tese da forma peculiar de transmissão de crédito 

 I. É esta hoje a tese predominante em Itália e que começa a ganhar adeptos nos 

nossos tribunais, ao dizerem não se tratar-se de sub-rogação proprio sensu, embora 

pressuponham tratar-se duma sub-rogação especial.  

  

 II. ANDREOLI trata de afastar a sub-rogação do segurador da cessão de créditos 

para, depois, a distinguir da vera sub-rogação legal. A sua análise vai no sentido de estarmos 

perante um caso particular de sucessão no crédito. 

 

 III. LA TORRE, no apuramento da natureza jurídica da sub-rogação do segurador, 

começa por descartar a tese processual de SATTA e MINERBI, segundo a qual este instituto 

consubstanciaria um remédio de natureza processual, idêntico à acção sub-rogatória ex 

art.2900 CCit, pelos subsequentes motivos: a sub-rogação pouco tem que ver com a acção 

sub-rogatória, são institutos diferentes, pois enquanto o segurador sub-rogante faz valer em 

nome e por conta própria um direito cuja titularidade tem, tendo já pago ao segurado, o 

qual não é seu devedor, pelo contrário a acção sub-rogatória é concedida a quem quer fazer 

valer em nome próprio mas por conta do seu devedor um direito que este transcura de 

exercer.630. 

 Feito isto, sistematiza as outras quatro possíveis configurações qualificativas que o 

instituto pode assumir: a) tese da sub-rogação legal; b) tese da transmissão legal dum direito 

autónomo que nasce duma relação diversa da que dá lugar ao débito do lesante; c) tese da 

cessão legal; d) tese da peculiar forma de sucessão a título particular e derivativo.  

Afasta logo a tese da sub-rogação legal com a objecção de que, enquanto a sub-

rogação legal proprio sensu tem por objecto o mesmo direito de crédito a que se refere o 

realizado pagamento, a sub-rogação do segurador diz respeito a um crédito diferente 

daquele que é satisfeito: com efeito, o segurador, realizando a prestação a que se adstringiu, 

mais não faz do que cumprir a sua obrigação contratual perante o segurado, mas não 

extingue o crédito que estoutro tem, a diverso título, perante o terceiro responsável, 

embora seja neste direito que subingressa631. 

A segunda tese – a da autonomia –, pouco seguida, cai perante o facto de não se 

poder falar de “autonomia” da sub-rogação nos direitos do segurado contra os terceiros 

responsáveis, porque é precisamente nestes que o segurador se sub-roga: subentrando, 

assim, na mesma posição jurídica do precedente e originário titular, não portanto numa 

posição distinta e independente da primeira632. Para LA TORRE, a autonomia do direito do 

segurador, na medida em que este retira o título do seu direito duma relação (de seguro) 

                                                           
629 GASPERONI, op.cit., pp.622-623. 
630  LA TORRE, op.cit., p.348. 
631  LA TORRE, op.cit., pp.349-350. 
632  LA TORRE, op.cit., p.350. 
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diferente da relação (de dano) em que subingressa, trata-se, quando muito, duma 

autonomia imprópria, o que não exclui o carácter derivado da posição creditória adquirida 

mediante a sub-rogação633.  

A tese da cessão legal – que se baseia no facto de, por longos anos, na falta de 

disciplina legal, o fenómeno operar através de cláusulas de cessão voluntária insertas nos 

contratos de seguro – tem o mérito, para LA TORRE, de ter reafirmado que há uma 

verdadeira transmissão do direito do segurado para o segurado em termos análogos aos 

duma cessão (legal) do crédito. Mas não parece que este esquema possa dar uma exauriente 

explicação através da analogia com a cessão de créditos: o obstáculo não advém tanto do 

facto de o subingresso do segurador encontre limite na soma indemnizatória paga, porque 

também a cessão de créditos pode ser parcial, mas sim no diversidade de estrutura e 

natureza dos dois institutos, uma vez que o escopo da cessão – na qual pode faltar uma 

relação de provisão e o cessionário pode lucrar com o negócio – consiste unicamente em 

facilitar a circulação do crédito, ao passo que a sub-rogação do segurador – que pressupõe 

necessariamente a realização da prestação do segurador e opera apenas nos limites desta – 

tende a fazer recuperar ao primeiro não mais do que pagou ao segundo através do meio 

mais simples da transferência, dentro deste limite, dos direitos do segurado contra o 

terceiro responsável634.  

Quanto à tese da peculiar forma de sucessão a título particular no direito de crédito 

do segurado, o Autor, conquanto não no-lo mencione expressamente, parece perfilhá-la. 

Para LA TORRE, esta é uma “fortunata formula” que, na sua genericidade, põe em evidência 

o carácter derivado da aquisição que actua com a sub-rogação, sublinha a distinção perante 

os fenómenos da sub-rogação legal e da autonomia dos direitos, aceitando as afinidades do 

instituto com a vicissitude translativa da cessão de créditos, e parece, enfim, trazer à 

colação o princípio do commodum subrogationis, de que são afloramentos outras figuras 

análogas (arts.1259, 1705, §2.º, 1776 e 1780, §2.º, CCit) nas quais se verifica a sucessão dum 

sujeito num direito doutro, com o escopo de regular e simplificar as relações entre esses 

sujeitos e um terceiro635. Ademais, esta tese tem vindo a consolidar-se, tendo-se já imposto, 

na jurisprudência, como ius receptum636. 

 

3.7.6. Posição adoptada 

 Parece-nos, para o mal e para o bem, que tudo gira em torno da consideração de 

que o segurador não paga um débito alheio, mas um débito próprio por força do contrato 

de seguro. Entramos aqui na consideração de que os dois créditos são autónomos e 

independentes entre si: só por razões de política legislativa, para reduzir os custos da 

indústria seguradora (e indirectamente da mole de segurados), é que ex lege os dois créditos 

são ligados637 entre si para efeitos de transmissão. Significa isto que, assim como já foi 

defendido entre nós em moldes similares para a circulabilidade do crédito da garantia 

                                                           
633  LA TORRE, op.cit., p.350. 
634  LA TORRE, op.cit., p.351. 
635  LA TORRE, op.cit., p.351. 
636  LA TORRE, op.cit., pp.351-352, que cita 16 arestos em abono desta hoje maioritária orientação 
jurisprudencial. 
637 Tb. a acessoriedade das garantias pessoais é uma técnica de “ligação” de créditos. Cf. COSTA GOMES, 
Assunção fidejussória de dívida, pp.106 e ss. 
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autónoma638-639, se não houvesse norma legal a predispor a transmissão do direito de crédito 

do segurado contra o terceiro para o segurador, não se daria a sub-rogação. A autonomia 

dos créditos é corroborada ainda pelo seguro-caução que pode consistir numa garantia 

autónoma (cf. art.162.º LCS)640. 

 A qualificação legal no art.136.º ou 165.º como sub-rogação, para o caso, pouco 

releva: o legislador tem-se prestado a inúmeros equívocos, chamando o que seriam casos de 

regresso como sub-rogação e vice-versa. Ademais, a qualificação advém do regime e do 

trabalho de interpretação do intérprete-aplicador do Direito: à lei compete regular, não 

qualificar. A qualificação só relevará na precisa medida em que encontre eco no regime. 

Cremos, portanto, poder afastar que se trata de sub-rogação: o segurador, com efeito, não 

paga um débito alheio. 

 Afastada, como já antes foi, a tese processual de aproximação à acção sub-rogatória 

(arts.606.º a 609.º CC) e afastada a tese da cessão voluntária de créditos, pois, ainda que 

nada dissesse o contrato, ou mesmo que o segurado fosse contrário à sub-rogação, é o 

regime legal supletivo que no-lo prevê (art.136.º, n.º1, LCS), o qual só ex contractu pode ser 

derrogado. 

 Restam-nos, destarte, as teses da cessio legis e a tese da forma peculiar de transmissão 

do crédito.  

 A tese da cessio legis é assaz explicativa no plano dogmático, uma vez que explica 

coerentemente porque é que dois créditos independentes se transmitem: a lei 

supletivamente determinaria que o crédito do segurado se transmitisse com o pagamento, 

não obstante o facto de o segurador estar a pagar não o crédito que lhe será transmitido, 

mas um outro crédito, seu. Mas apresenta inconvenientes: o primeiro é o de esta cessão 

não poder dar-se em mais do que aquilo que foi efectivamente pago; o pagamento é o 

pressuposto e o limite desta figura. Ademais, a tese da cessio legis quadra bem com a 

notificação ao devedor de forma a que a transmissão lhe fosse eficaz641: ora, não é isso que 

aqui acontece; aliás, rejeitámos que iure condito fosse essa a solução entre nós. 

                                                           
638 Cf. COSTA GOMES, “Sobre a circulabilidade do crédito emergente de garantia autónoma ao primeiro 
pedido”, RB 64 (2007), pp.37 e ss. Embora aqui não se trate de enquadrar este caso no art.582.º, n.º1, CC. 
639 A aproximação das figuras do seguro e da garantia autónoma foi feita entre nós por LIMA REGO, op.cit., 

pp.428. Embora não se reconduza nenhuma das figuras à outra, a verdade é que não deixam de ter notáveis 

afinidades. Tb. ROMANO MARTÍNEZ/FUZETA DA PONTE, Garantias do Cumprimento5, p.131, ao distinguirem a 

garantia autónoma do seguro, afirmam que aquela, em quase todas as suas modalidades, pode ser utilizada 

com a função deste, cobrindo um risco: o risco de incumprimento dum contrato. E acrescentamos: tb. este 

pode ser utilizado em moldes idênticos àquela. Por último, para uma aproximação das duas figuras, CANDIAN, 

ALBINA, “Assicurazione e garanzie del credito”, Banca Borsa e Titoli di Credito 62 (2009), 6, pp.632-643 
640 Sic, COSTA GOMES, Assunção fidejussória de dívida, p.76(291), dizendo que “substancialmente, o seguro-caução 
é uma garantia pessoal que (…) tem a natureza que resultar da interpretação do contrato: poderá ser uma 
fiança (…) ou uma garantia autónoma ou mesmo automática (…) ou uma garantia sui generis situada algures 
entre a acessoriedade e a autonomia”, e ALVES DE BRITO, “Seguro-caução: primeiras considerações sobre o 
seu regime e natureza jurídica”, separata de Estudos em memória do Professor Doutor José Dias Marques, pp.476 e ss., 
que, concordando com a visão de COSTA GOMES, ainda assim pergunta se, na ausência de autonomia ex 
contratu, o modelo desenhado pelo legislador é o fidejussório: conclui pela recondução à fiança a favor de 
terceiro. É, de facto, muito discutido – mas é um tema que, dada a brevidade do trabalho, não podemos 
versar – a aproximação do seguro de crédito à fiança e o problemas das chamadas polizze fideiussorie: por todos, 
FRAGALI, “Assicurazione del credito”, ED XVII, Milão, 1968, pp.346-383. 
641 Pelo contrário, GASPERONI, op.cit., pp.599-639, julga poder “conciliar” a automaticidade da sub-rogação do 
segurador com a tese da cessio legis, por si advogada. Cremos ser difícil. 
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 Optamos, por isso, por considerar estarmos aqui perante uma figura sui generis que 

não parece subsumível nos quadros da sub-rogação (embora admitamos quem a quadre aí, 

desde que com as especificidades que enunciámos: contudo, parece-nos que o figurino dos 

arts.589.º e ss. CC não se enquadram aqui642), ainda que com ela apresente grandes 

afinidades. Com efeito, o segurador quando realiza a sua prestação está sempre a pagar um 

débito seu e não o doutrem. Recentemente, o art.17.º, n.º4, LAT, veio demonstrar a 

autonomia dos dois créditos e que a “sub-rogação” do segurador pode ser configurada 

como um direito seu ao subingresso, e portanto não automático. Embora iure condito seja a 

solução da automaticidade que está consagrada entre nós. 

 Do exposto, consideramos, ainda, que a esta forma especial de transmissão de 

créditos será aplicável, subsidiariamente, o regime da sub-rogação civil (arts.589.º e ss. CC), 

dadas as proximidades entre esta figura sui generis e a sub-rogação geral, v.g. o facto de o 

cumprimento por tercerio ser determinante quer para a transmissão, quer para a medida do 

que se transmite (ao contrário da cessão de créditos: pode comprar-se um crédito por 

menos do que vale). 

 

 

Capítulo III – Conclusão 

 

 Da análise que empreendemos, primeiro da sub-rogação em geral, e depois da sub-

rogação no contrato de seguro, podemos concluir estarmos perante um mecanismo sui 

generis de transmissão de créditos, específico do Direito dos Seguros. 

 Com efeito, a sub-rogação do segurador apresenta inúmeras especificidades em 

relação à sub-rogação geral, sendo de relevar, logo à partida, os diferentes e específicos 

móbiles que levam a que seja concedida neste caso. Afastámos a aplicação à sub-rogação 

do princípio indemnizatório, bem como a consideração de que se violaria a relatividade dos 

contratos, e considerámos assentar antes em motivos de política legislativa de redução dos 

custos da indústria seguradora, numa posição Versicherungsfreundlich, com (eventuais) 

repercussões nos prémios da massa de segurados. Não esquecemos ainda as considerações 

de que, neste caso, se dá uma importante aproximação entre o contrato de seguro e as 

garantias pessoais, uma vez que o dano, quando haja um terceiro responsável, “desaparece” 

perante o crédito do lesado contra o terceiro, pelo que o segurador tem uma mera 

obrigação de garantir a solvência do lesante, respondendo com o seu património. 

 A especialidade dês instituto vê-se ictu oculi: pelos princípios gerais de Direito 

Privado, nunca haveria uma “sub-rogação”/transmissão, primo, porque sendo a 

indemnização do segurador correspectivo do prémio, não há enriquecimento, não nada que 

proíba o segurado de receber duas prestações “indemnizatórias”, secundo, é, no mínimo, sui 

generis, uma sub-rogação num crédito doutrem que não se pagou. Todavia, não é isso que 

acontece. E assim é por razões atinentes a uma lógica específica do Direito dos Seguros, sc. 

o assegurar da solvabilidade das empresas seguradoras, colhendo os frutos da recuperação 
                                                           
642 Daí a análise que empreendemos da garantia autónoma, de forma a fazer o paralelo com o seguro: tb. aí 
somos da opinião de que o garante agirá nos termos da relação de cobertura entre si e o devedor (normaliter 
tão bem garantida quanto a relação de valuta entre entre devedor e beneficiário)  – relação de mandato –, e 
não nos termos da sub-rogação legal ex art.592.º, ao contrário do que reputa a doutrina maioritária. Poderá 
agir nos termos do crédito do beneficiário, mas, ao fazê-lo, será com base numa cessão do crédito deste, não 
com base na sub-rogação. 
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dum crédito que, pelos princípios gerais, não lhe caberia senão por via duma cessão de 

créditos (não certamente gratuita e necessariamente inserta no jogo de interesses do 

contrato: tb. assim o terá de ser esta “sub-rogação” sui generis do segurador, que, como já 

assinalámos, tem de ser justificada pelos interesses das partes no contrato, nomeadamente 

através duma redução (geral) dos prémios, a par (ou indirecta e reflexamente a par) da ratio 

de política legislativa). 

 Versámos ainda o problema das cláusulas de renúncia em favor do lesado e do 

lesante, concluindo pela sua admissibilidade, uma nova figura contratual atípica: o seguro 

de coisas com cláusula de loan receitp. Rejeitámos ainda que fosse lícita uma cláusula de 

substituição processual voluntária, a partir do momento em que o direito já se tenha 

transmitido para o segurador ex subrogatione. 

 Concluiu-se pela identidade do crédito no caso de transmissão, mantendo os seus 

commoda e os seus incommoda, uma vez que – quer se trate duma sub-rogação especial, quer 

se trate duma figura sui generis de transmissão de créditos – vale sempre o princípio nem plus 

iuris in aliud transferre quam ipse habeat e o de que não pode ser agravada a posição do 

devedor: os meios de defesa que o devedor podia usar contra o credor originário manter-

se-ão, portanto. Excepção a esta regra é a sub-rogação do FGA por motivos particulares de 

ius singulare que não comportam aplicação analógica. 

 A principal das especificidades desta sub-rogação reside, sine dubio, no facto de o 

segurador pagar um débito próprio, autónomo do crédito que o segurador tem contra o 

segurado. Ora, esta consideração bastaria para, à partida, no plano dos princípios, afastar a 

sub-rogação legal: ou não haveria sub-rogação ou, então, ter-se-ia de dar uma cessão de 

créditos. Todavia, a lei impõe, por motivos de política legislativa, uma “ligação” entre os 

dois créditos autónomos entre si para efeitos de transmissão: o crédito do lesado contra o 

lesante ex delicto; o crédito do lesado contra o segurador ex contractu. Vale como 

demonstração de que, não fora a lei, os créditos não se ligariam, dada a sua autonomia e 

independência, o art.17.º, n.º4, LAT.  

 Em suma, julgamos constituir esta figura mais um dos factores que justificam a 

autonomia (especialidade) dogmática do Direito dos Seguros, no seio do Direito Privado e, 

nomeadamente, do Direito Comercial, onde se integra643. Ademais, a relevância prática da 

sub-rogação, no seio da actividade seguradora, assegura a vitalidade e actualidade do tema, 

que tem sido esquecido pela doutrina nacional; já o mesmo não podemos dizer da 

jurisprudência. 

 

 

 

 

                                                           
643 ROMANO MARTÍNEZ, “Direito dos Seguros – Relatório”, op.cit., pp.7 e ss. e 39 e ss., acentuando as relações 
do Direito dos Seguros com o Direito Privado, v.g. com o Direito Comercial e com o Direito Civil, pressupõe 
a autonomia técnica desta disciplina do Direito Comercial em sentido amplo. Tb. MENEZES CORDEIRO, 
Manual de Direito Comercial2, pp.143-144 e 157-159, ao tratar da autonomização das disciplinas comerciais 
(Direito Bancário, Direito das Sociedades Comerciais, Direito da Propriedade Industrial, Direito da 
Concorrência, Direito dos Títulos de Crédito) trata da autonomização do Direito dos Seguros, concluindo a 
sua análise dizendo: “O Direito dos Seguros, mau grado a falta de tratamento universitário, surge como uma 
recente disciplina comercial, emancipada do velho tronco comum e que vai logrando uma cultura própria. 
(…) De todo o modo, tem total cabimento considerar o contrato de seguro um contrato comercial”. 
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