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1991 (revisto em 1996)
 art./arts. – artigo/artigos
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12

A PLURALIDADE DE SEGUROS

objecto da Declaração de Rectificação n.º 96/2007, de 
19-Out., e alterado pelo Decreto-Lei n.º 153/2008, de 6 
de Agosto)

 RSORCA 85 –  Regime do Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Civil Automóvel (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 522/85, 
de 31-Dez., sucessivamente alterado até ao Decreto-Lei 
n.º 83/2006, de 3 de Maio)

 ss. – seguintes
 SSRN – Social Science Research Network
 STJ – Supremo Tribunal de Justiça
 TRC – Tribunal da Relação de Coimbra
 TRE – Tribunal da Relação de Évora
 TRG – Tribunal da Relação de Guimarães
 TRL – Tribunal da Relação de Lisboa
 TRP – Tribunal da Relação do Porto
 vol./vols. – volume/volumes
 v.g. – verbi gratia, por exemplo
 vs./adv. – versus, adversus, contra
 VersR –  VersicherungsRecht: Zeitschrift für Versicherungsrecht, 

Haftungs- und Schadensrecht
 VVG (1908) – Versicherungsvertragsgesetz, de 30 de Maio de 1908
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CapÍtuLo I   
COnSIDERAçõES IntRODUtóRIAS

São cada vez mais frequentes as situações em que o mesmo risco é coberto por 
vários contratos de seguro de diferentes seguradores. A necessidade de celebrar 
um seguro para adquirir um determinado bem, a pretensão de cobertura do 
risco por capitais de seguro cada vez mais avultados e a proliferação de activi-
dades cujo exercício tem vindo a estar sujeito à celebração de um seguro obriga-
tório originam situações em que vários contratos de seguro concorrem entre si. 

Contudo, nem sempre é fácil detectar uma situação de seguros múltiplos, 
nomeadamente se estiverem em causa seguros por conta, de excesso ou segu-
ros que actuem, no caso concreto, de forma subsidiária. Seguros que referem 
prestações que, por sua vez, também são mencionadas noutros contratos de 
seguro, seja de forma igual ou diversa e, no geral, o encadeamento de con-
tratos de seguro numa situação concreta origina uma série de interacções  
relevantes para determinar o regime aplicável. 

A situação de seguros múltiplos terá de ser diferenciada das variadas hipó-
teses em que surgem vários segurados e lesados ao abrigo dos contratos em 
causa. Por outro lado, não é por existirem vários contratos de seguro referentes 
ao mesmo risco que existe uma responsabilidade solidária dos seus seguradores. 
Diferentes clausulados dos seguros celebrados, em que cada um deles exonere 
o segurador do pagamento do sinistro pela simples existência do outro seguro 
poderão, a final, implicar afastar a prestação indemnizatória, que importa anali-
sar de que forma surge, em que termos ocorre e quais os efeitos que desencadeia. 

Sem pretensão de exaustividade, é objecto deste estudo identificar uma 
situação de pluralidade de seguros para aplicar o seu regime jurídico, apurar 
quais as consequências da existência de vários seguros nos direitos e/ou nas 
obrigações dos segurados, e entre os próprios seguradores que intervêm na 
regularização do sinistro, bem como analisar os efeitos do clausulado de qual-
quer um dos seguros na existência e âmbito de aplicação do outro.


