
 
 
 
 
 

 O SEGURO DO CARRO DO SEU FILHO (A) ESTÁ EM SEU NOME? CUIDADO!  
 
Se o seguro do carro do seu filho(a) está em seu nome pode vir a ter problemas, principalmente para a 
sua carteira!  
 
A tenra idade e os poucos anos de carta, agravam o valor dos seguros automóveis. Por isso muitos pais 
acabam por ser coniventes com essa solução, que é vista como boa em termos de poupança.  
 
Tenha muita atenção a esta estratégia. Aliás, um estudo recente desenvolvido pela DECO e pelo Diário 
Económico realça que há riscos em manter o seguro do carro em nome de um dos pais. Assim como este 
excerto dum artigo recente do Jornal de Negócios:  
 
“Mas os factores que podem influenciar o prémio não ficam por aqui. É comum aquele aumentar no caso de condutores 
abaixo dos 25 anos com carta de condução há menos de dois anos. Como resultado, um jovem pode pagar 40 a 100% 
mais. Para evitar esta situação, muitos pais contratam o seguro declarando-se como condutores habituais do veículo, 
estratégia que desaconselhamos. Em caso de sinistro, a seguradora pode alegar falsas declarações e recusar a 
indemnização.”  

 
Veja também este acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra: 
“A afirmação do tomador do seguro no preenchimento da proposta de seguro automóvel de ser o próprio, como condutor 
detentor de carta de condução há mais de 20 anos, o condutor habitual da viatura objecto do contrato de seguro, 
escondendo da seguradora que o verdadeiro condutor habitual (o filho do tomador) teria obtido carta de condução 
poucos meses antes da celebração do contrato, traduz um comportamento que gera a anulabilidade desse contrato de 
seguro por inexactidão dolosa quanto à declaração de risco, nos termos da Lei do Contrato de Seguro. 
A falsa declaração quanto ao condutor habitual refere-se a um elemento muito significativo para a apreciação do risco 
assumido pela seguradora no contrato, com impacto significativo no montante de prémio a pagar. Trata-se, apenas, de 
pagar menos pelo seguro, induzindo a seguradora em erro quanto aos elementos relevantes para o cálculo do risco. A 
lógica subjacente a um contrato de seguro de transferência de um risco é integrada na economia do contrato, através do 
conhecimento e da descrição do conteúdo exacto desse risco, ou seja, através da objectivação desse risco nos termos 
em que a seguradora aceitou assumi-lo. Daí que a imputação da concretização do risco passe pela aferição da presença, 
num determinado evento ou situação, dos concretos factores de risco assumidos através do contrato. 
A anulabilidade por omissão dolosa produz efeitos mediante declaração enviada pelo segurador ao tomador do seguro. 
No caso concreto objecto de acção judicial, no qual o fundamento da anulabilidade ocorreu no momento da formação do 
contrato de seguro (está esse elemento mesmo na formação do contrato), mas só foi descoberto pela seguradora com o 
sinistro (quando foi confessada pelos indutores do erro no próprio procedimento de regularização do sinistro), a 
declaração da seguradora ao tomador do seguro, visando a anulabilidade, surge em fase de defesa na ação judicial 
intentada pelo tomador a exigir responsabilidades, com base no seguro existente” 
 
(Tribunal da Relação de Coimbra, de 3 de Dezembro de 2013) 

 

A seguradora, em caso de sinistro pode dar início a um processo de averiguação se concluir que foram 
prestadas falsas declarações pode pedir nulidade do contrato e recusar-se a pagar a indemnização que seria 
devida ou exercer o direito de retorno do valor pago!  
 
Uma DICA da Viver Seguro. 


