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“A grandeza de uma nação é medida pela forma como trata os mais frágeis.”  Mahatma Gandhi 
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RESUMO A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação  O direito tem na sua génese a proteção jurídica de pessoas e bens em diversas matérias e encontra-se em constante evolução. No entanto, situações como a proteção jurídica de utilizadores vulneráveis em Acidentes de Viação não estarão ainda devidamente acauteladas pelo ordenamento jurídico português.  Cientes dos desafios que a introdução de alterações jurídicas pode implicar, mas conscientes da necessidade de estudo e discussão das mesmas, procuramos compreender o tipo e a extensão da tutela conferida aos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação, na perspetiva de analisar a sua suficiência na situação jurídica atual. Para tal, analisamos o sistema jurídico português de responsabilidade civil, desde a sua perspetiva histórica ao ponto atual e, numa perspetiva comparativa, analisamos diversos sistemas jurídicos estrangeiros, de modo a compreendermos o funcionamento dos mesmos e capacidade de proteção conferida aos utilizadores vulneráveis.  Verificamos através deste estudo que, enquanto a evolução do direito, neste campo em concreto, já se deu nos diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros, tutelando, por exemplo, de forma diferente os acidentes de viação ocorridos com crianças ou pessoas idosas – denominando-os como partes mais vulneráveis – no ordenamento jurídico português os passos dados, são, ainda, muito tímidos.  Sem pretensões de subverter as regras basilares da responsabilidade civil, mas verificadas algumas falhas na proteção da parte considerada mais fraca, procuramos através deste estudo, analisar a possibilidade de extensão da responsabilidade civil objetiva aplicável aos utilizadores vulneráveis, em caso de acidentes de viação, criando exceções para determinadas situações, tendo em conta determinados pressupostos e circunstancialismos, procurando conferir-lhes uma maior tutela jurídica. Apesar de conscientes de que o caráter inovador das medidas poderá levantar alguma resistência na doutrina tradicional, acreditamos que são alterações necessárias e que, a implementação de novas medidas poderá trazer resultados positivos ao nível do controlo da sinistralidade, mas, acima de tudo, na proteção dos utilizadores vulneráveis. 
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ABSTRACT Legal protection of the vulnerable users in Road Accidents Law has in its genesis the legal protection of persons and property in several matters and is in constant evolution. However, situations such as the legal protection of vulnerable users in traffic accidents, aren't properly accounted by the portuguese legal order. Aware of the challenges the introduction of legal changes might cause, but also aware of the need of its study and discussion, we seek to understand the type and extension of the guardianship granted to vulnerable users in traffic accidents, aiming to analyse its sufficiency in the current legal situation. As such, we analysed the Portuguese civil responsabilty legal system, since its historical perspective to its current state and, with a comparison in mind, we analysed several others legal systems from abroad, trying to understand how they work and the protection they can grant vulnerable users. We were able to ascertain, through this study that, while law evolution, in this field, has happened in several foreigner legal orders, accounting in a different way, traffic accidents involving children or the elderly - considering them as the most vulnerable parts - in the portuguese legal order, the steps taken are still very shy. With no pretension to subvert basic legal responsibility rules, but since lacks in the protection of the parts considered the weakest were discovered, we strived through this study to analyse the possibility to extend objective civil responsibility applicable to traffic accidents vulnerable users, creating exceptions to certain situations, considering certain assumptions and the context, striving to bestow them a greater legal guardianship. Even aware that these innovating measures might create some degree of resistance from the traditional doctrine, we believe they are necessary changes and that the implementation of new measures will return positive results when it comes, not only to control road accidents, but above all, protect vulnerable users.  
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MODO DE CITAR A) DA BIBLIOGRAFIA No decurso da redação da presente Dissertação optamos por seguir, uniformemente, um modo de citar. A nossa Dissertação encontra, a nível do modo de citar, dois momentos distintivos (i) a 
citação na parte final da dissertação, no momento denominado de “Bibliografia” e (ii) a citação no decurso da redação da dissertação, designadamente nas notas de rodapé.  (i) Da citação na Bibliografia: Sempre que for referida uma obra constante em monografias, a citação da obra é realizada através da identificação do autor pelo seu apelido, realizado através da formatação em maiúsculas pequenas, seguido do seu nome próprio apondo-se uma vírgula, passando-se à identificação do título do livro em itálico, com referência, sempre que aplicável, ao número da edição, número de reimpressão ou volume, terminando com a referência à cidade, editora e ano. Quando a obra consultada seja integrante num capítulo de livro, ou seja, numa obra coletiva a citação será realizada através da identificação do autor pelo seu apelido, realizado através da formatação em maiúsculas pequenas, seguido do seu nome próprio apondo-se uma vírgula, seguindo-se o título da parte do livro que este autor escreveu entre aspas horizontais, seguido da menção in e da identificação do organizador (se aplicável) realizada através do apelido, em maiúsculas pequenas, seguido do nome próprio e do título do livro em itálico, com referência, sempre que aplicável, ao número da edição, número de reimpressão ou volume, terminando com a referência à cidade, editora, ano, sendo destacável a primeira e última página que delimitam o mesmo. Em caso de citação de artigos de revistas jurídicas a citação é realizada através da identificação do autor, realizada através do apelido, em maiúsculas pequenas, seguidas do nome do autor, com o nome do artigo em aspas horizontais, seguidas do nome da revista designado em itálico, seguido do número da revista, o ano, primeira e última página. Sempre que a fonte seja retirada da internet a identificação da fonte será realizada através da identificação do autor, através da identificação do apelido em maiúsculas pequenas, seguidas 
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do nome próprio, com o nome da fonte realizada em itálico, com identificação do local onde se encontra disponível para consulta, terminando com a data de consulta identificada através do dia, mês e ano.   (ii) Da citação em notas de rodapé: A citação da bibliografia em notas de rodapé é realizada ao mesmo estilo do supra mencionado, no entanto, a referência ao nome do autor em notas de rodapé não se encontrará invertido, sendo identificado, em maiúsculas pequenas.  Sempre que em nota de rodapé se refira, em específico, a uma parte delimitada do texto ou assunto (ainda que referido por palavras nossas), optamos pela identificação da página ou páginas no final da referência. No caso de excerto de texto de uma obra, além da menção do parágrafo anterior, a citação será colocada entre aspas.  Quando uma obra é citada pela primeira vez na nota de rodapé a sua citação faz-se integralmente, ou seja, nos termos supra referidos. Caso não seja a primeira vez que citamos a obra em nota de rodapé, a citação será simplificada, passando a constar, depois da identificação da obra, o termo cit. em minúsculas e itálico, seguido, apenas, do número da página ou páginas. Na eventualidade de se citar a mesma obra, do mesmo autor, em notas imediatamente seguidas, ao invés do cit. será utilizado o termo idem seguido, sempre, da página ou páginas relacionadas. Por fim, caso a obra, do mesmo autor, com referência à mesma página ou páginas, seja citada em notas de rodapé imediatamente seguidas será utilizado ao invés do cit. ou do idem. o termo ibidem que se traduz na mesma obra e no mesmo sítio.  B) DA JURISPRUDÊNCIA 
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A presente dissertação tem referências a decisões jurisprudenciais que serão identificadas através da identificação do tribunal que proferiu o acórdão, número de processo e data da decisão, terminando, sempre, com o local da consulta do mesmo.   
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 INTRODUÇÃO  No decurso da presente Dissertação ambicionamos estudar a proteção jurídica que é concedida aos utilizadores vulneráveis nos acidentes de viação.   Os acidentes de viação, por propensos ao acionamento do instituto da responsabilidade civil, levantam muitas questões no nosso ordenamento jurídico.   Ponderar sobre as partes mais fracas nas relações jurídicas nunca é uma tarefa que se afigure fácil, dada a ponderação casuística que, na maioria dos casos, se impõe realizar.   A verdade é que, na ponderação e crítica que nos incumbe realizar aos acidentes de viação, teremos de, necessariamente, pesar quais os interesses em causa e, na realidade, apurar se existe uma parte mais fraca, ou, como o próprio sistema denomina “uma parte mais 

vulnerável”.   No decurso do presente estudo académico, vamos aferir da evolução da responsabilidade civil na legislação portuguesa, por forma a compreendermos, no caso em específico da responsabilidade civil que seja acionada por acidentes de viação, quais os pressupostos e particularidades que devem ser valoradas no juízo prático a ser realizado.   O nosso primeiro capítulo será, assim, inteiramente dedicado à valoração da evolução da responsabilidade civil, terminando pela incidência nos artigos 493.º, 502.º e 503.º do Código Civil.   Após compreendermos as caraterísticas e, também, fragilidades do instituto, avançaremos, num segundo capítulo, para o tratamento do Código da Estrada, designadamente para a introdução do conceito de utilizadores vulneráveis que é, de facto, o conceito norteador do nosso estudo.   Seguidamente, num terceiro momento do nosso estudo académico, procederemos à realização de um estudo comparado entre os diversos ordenamentos jurídicos, procurando encontrar novas soluções para as eventuais lacunas que venham a ser detetadas no nosso ordenamento jurídico.   Assim, chegados a um quarto momento do nosso estudo, poderemos dedicar-nos à realidade atual do ordenamento jurídico português e estabelecer um juízo valorativo concreto e 
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ponderado de quais as vantagens, desvantagens, insuficiências ou desadequações perante a necessidade de tutela do utilizador mais vulnerável nos acidentes de viação.    Chegados ao quinto capítulo, direcionaremos o nosso estudo para a compreensão da viabilidade da aplicação de um sistema de puro Strict Liability/Loi de Badinter no sistema jurídico português e, em todo o caso, compreender as limitações e dificuldades da aplicação e ponderação por este sistema.   A presente dissertação ambiciona, sobretudo, dar uma resposta aos inúmeros problemas que decorrem dos acidentes de viação, seja com peões, seja, principalmente, entre velocípedes e outros veículos.   Que caminho para uma responsabilidade civil que tutele de forma mais incisiva esta parte mais vulnerável?   
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Capítulo I  A Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa 1. A Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa. 1.1 Origens históricas da responsabilidade civil. 1.2 Influência do Direito Romano. 1.2.1. Lex Aquilia. 1.2.2. Queda do Império Romano e a Influência da Igreja Católica. 1.2.3. Corpus Iuris Civiles. 1.2.4. A Revolução Francesa e a Evolução do Direito Francês. 1.2.5. O Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) na Alemanha. 1.2.6. O nascimento da codificação portuguesa. 1.3 Enquadramento Histórico da Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa. 1.4. Análise do regime da Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa. 1.4.1. Responsabilidade Contratual e Extracontratual. 1.4.2.Responsabilidade Subjetiva e Objetiva. 1.4.3. Análise do art.º 493º – Atividades perigosas. 1.4.4.Análise do Artigo 502.º - Danos causados por animais. 1.4.5.Análise do art.º 503º - Acidentes causados por veículos. 1.4.6.Condução do Veículo por Terceiro. 1.5. Causas de Exclusão da Responsabilidade Objetiva  1. A Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa. 1.1. Origens históricas da responsabilidade civil A responsabilidade civil, instituto presente na legislação portuguesa como meio de imputação de danos, nem sempre existiu nos moldes em que hoje conhecemos. Chegou aos dias de hoje após uma longa e morosa evolução do direito e das diferentes codificações, aspetos acerca dos quais se segue uma breve análise histórica.  Não será despiciendo afirmar que a responsabilidade civil tem no nosso ordenamento jurídico, bem como nos demais, uma importância que não poderá, em momento algum, ser olvidada. Arriscamo-nos mesmo a afirmar que é dos institutos mais acionados no nosso ordenamento jurídico e aquele que é capaz de satisfazer e corresponder os interesses dos intervenientes jurídicos. Por forma a compreendermos a atualidade de um instituto temos, sem mais, que compreender as suas origens e as suas influências.  
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1.2. Influência do Direito Romano A origem do instituto da responsabilidade civil remonta a sua origem a Roma, designadamente a meados do séc. V a. C.. Vigorava nesta época a Lei de Talião e a sua velha 
máxima “olho por olho, dente por dente”1. Foi, então, através de um sistema de vingança rudimentar que se começaram a perspetivar formas de compensar as vítimas pelos danos sofridos: e, realce-se, que os danos não eram só de natureza patrimonial como, eram também, de natureza não patrimonial.  Através da Lei das XII Tábuas, trazida do Oriente para Roma, começou a ser introduzido um conceito de justiça, ainda que algo distante do atual. Alguém que provocasse um dano a outrem, à sua família ou mesmo à comunidade em que este estivesse inserido teria que ser 
obrigado a pagar de igual modo. Primitivamente, a forma de “castigar” o responsável pelo delito era perpetuada de modo comunitário. Com a evolução da sociedade, e como seria natural, verificou-se uma individualização da responsabilização do infrator. As respostas violentas e lutas constantes entre famílias deram lugar ao pagamento de compensações financeiras pelos danos provocados2. Largamos, assim, a vingança, dando-se lugar à efetiva compensação, no entanto, a natureza e os fins desta compensação eram (ainda) muito diferentes daquilo que apreciamos no nosso quotidiano atual. Se, atualmente, temos como fim a compensação da vítima3, a verdade é que a função destas compensações à data não era ainda a compensação em si, mas sim, a punição do infrator4. Ou seja, tudo orbitava em função da punição do infrator e não da ressarcibilidade dos danos na esfera jurídica da vítima.                                                  1 Aluisio GAVAZZONI, História do Direito, Dos Sumérios até à nossa Era, 2ª Edição, 2002, Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos Editora, S.A..   2 Mário Júlio de Almeida COSTA, Direito das Obrigações, 12.ª Edição, 2009, Coimbra, Almedina, p. 525 e 526. 3 Quer seja na própria pessoa da vítima, quer na pessoa dos seus familiares.  4 “(...) [N]ão se cogitava da ideia de satisfazer a vítima, senão de infligir pena ao ofensor. Nessa perspectiva, não se diferenciavam responsabilidade civil e penal, nem se alcançara, ainda, a noção de culpa como fundamento da contra-reação do ofendido, do que se extrai a natureza objetiva da responsabilidade, nos primórdios do sistema 
jusromanístico.” Cfr. Júlio César dos Santos ESTEVES, Responsabilidade Civil do Estado por ato legislativo, 2003, Belo Horizonte, Livraria Del Rey Editora, Ltda., p. 10.  
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Apesar de não existir uma distinção clara entre responsabilidade civil e penal, o pagamento de uma compensação pelo infrator, através de ofertas e compensações monetárias, foi abrindo o caminho para as atuais indemnizações pecuniárias. Nesta fase, a intervenção do poder público servia apenas para indicar em que situações se poderia concretizar a retaliação5. Ainda durante a vigência da Lei das XII Tábuas, o pensamento começou a evoluir, ainda que lentamente6, e permitiu uma alteração no paradigma: o sofrimento infligido ao lesante como castigo pelos danos que este havia provocado, não traria de volta os bens perdidos pelo lesado. Tornou-se assim necessário criar uma forma de compensar a vítima, abrindo-se a porta para novas formas de compensação, nomeadamente financeira, que fossem mais além do castigo pelo ato violador. Lentamente foi-se distinguindo a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, a primeira como meio de compensar danos e a segunda como meio de punir os infratores. O poder público passou também, nesta fase, a assumir a titularidade da aplicação das penalizações, pondo fim às vinganças pessoais.  1.2.1. Lex Aquilia  A lex aquilia, que se pensa ter sido introduzida entre 289 a.C. e 286 a.C. por Aquilius7, foi um dos pontos mais importantes para a evolução do conceito de responsabilidade civil. Esta lei veio introduzir a noção de que a prática de atos com iniura8, implicava a obrigatoriedade de indemnizar. A lei em apreço é composta por três capítulos e, ao longo destes9, foram sendo enunciadas situações passíveis de originar danos e quais as formas de compensação dos mesmos. Deste modo, foi sendo cimentada a ideia de que a prática de atos contra o património                                                  5 Júlio César dos Santos ESTEVES, Responsabilidade Civil do Estado por ato legislativo, cit, p. 9. 6 Segundo António Menezes CORDEIRO, a responsabilidade individual teve uma evolução lenta e complexa. “As XII Tábuas compreendiam já, como institutos diferenciados, os dois grandes troncos donde derivaria toda a evolução subsequente: a responsabilidade delitual e a responsabilidade obrigacional. A evolução posterior viria a dar-lhes a 
forma e a permitir o seu aperfeiçoamento”. Cfr. António Menezes CORDEIRO, Litigância de Má Fé, Abuso do Direito de 
Ação e Culpa “In Agendo”, 3ª Edição, 2016, Coimbra, Almedina, p. 151. 7 Cfr. António Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português I, 2010, Coimbra, Almedina, p. 295. 8 “A iniura podia implicar: um ato ilícito de qualquer tipo; um ato que envolva os hoje ditos dolo ou culpa; um ato 
insultuoso”. Cfr. António Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português I, 2010, Coimbra, Almedina, p. 303. 9 Cfr. António Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português I, cit, pp. 295 e 296.  
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de outrem seria punida através do pagamento de indemnizações: ou seja, existia um nexo de reciprocidade entre a prática de um dano e a correspondente indemnização do mesmo. A par da lei aquiliana, que previa a compensação pelos danos por atos ilícitos, surgiu a responsabilidade obrigacional na Tábua III, a qual pressupunha a violação de uma relação obrigacional pré-existente entre as partes10.  Neste último momento, deparamo-nos com um ato ilícito (delictum) já tipificado, do qual resultava sempre a aplicação de uma punição, independentemente da culpa. Apesar da análise casuística que se impõe, o elemento subjetivo não era tomado em consideração, pressupondo-se sempre que quem praticava um ato contra a lei, agia com culpa11. Ora, neste último momento já nos encontramos aproximados de elementos objetivos que afastavam a ponderação acerca do elemento subjetivo, o que, naturalmente, sempre merecerá a sua crítica e levou a uma necessária evolução legislativa.   1.2.2. Queda do Império Romano e a Influência da Igreja Católica  Em meados de 475 d.C. deu-se a queda do Império Romano, entrando-se na Idade Média. O poder da Igreja cresceu exponencialmente, destacando-se a sua colaboração na criação das primeiras universidades em meados do século XI. A cobrança de dízimos aumentava o seu património e a proclamação da salvação eterna através do cumprimento dos seus cânones ia aumentando cada vez mais o seu poder junto do povo.  Em 1231 foi fundado o Tribunal da Santa Inquisição, no qual, inicialmente, apenas eram condenados os hereges, tendo-se expandido mais tarde a outras condenações, tais como situações de adultério, bigamia, usura, entre outros12. A presença forte da Igreja na sociedade contribuiu 
nesta fase para que o conceito de “responsabilidade” fosse atendido como uma conduta moral                                                  10 Ainda que de um modo muito arcaico, poderia começar a visualizar-se aqui alguns contornos da atual responsabilidade civil extracontratual e contratual.  11 António Menezes CORDEIRO refere duas situações nas quais o elemento subjetivo seria valorizado: o homicídio causado por imprudência no manejo de armas e o atear descuidado de fogo na cidade; Cfr. António Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português I, cit., p. 304. 12 Carlos Brandão ILDEFONSO, Responsabilidade Objetiva: Verdade ou Mito, 2014, D’PLÁCIDO, Belo Horizonte, Brasil. 
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do homem: a sua vida deveria ser regida pela moral cristã e pela devoção a Deus13. Segundo CARLOS BRANDÃO ILDEFONSO a criação do termo responsabilitas terá proveniência da influência da Igreja Católica, ainda que não se transcreva no atual instituto de responsabilidade civil.   1.2.3. Corpus Iuris Civiles Com a coroação de Justiniano como imperador do Império Romano, o direito romano tomou um novo curso que propiciou um salto positivo na sua evolução. Foi, durante a égide de Justiniano, criado o Corpus Iuris Civiles, a primeira compilação jurídica e o mais aproximado possível dos códigos jurídicos atuais. Através da criação desta obra, Justiniano pretendeu restaurar a jurisprudência clássica do império e compilar a legislação de forma mais prática para a sua utilização. O Corpus Iuris Civiles dividia-se entre o Codex, Digesta (ou Pandecta), Institutiones e Novellae14. Cada um dos livros conteve em si uma função legislativa: (i) no primeiro livro, o Codex, Justiniano mandou compilar todas as normas que estivessem ainda em vigor, sistematizando-as de forma a que a sua aplicação fosse facilitada; (ii) no segundo livro, Digesto mandou compilar e organizar a jurisprudência existente; (iii) o terceiro livro, Institutas, consistiu essencialmente num manual de direito, permitindo a sua aprendizagem de modo mais acessível aos estudantes; (iv) e no quarto livro, Novelas, condensaram-se as normas implementadas por Justiniano durante o período que esteve à frente dos desígnios do Império.  Nesta fase, a responsabilidade deixou de ser meramente objetiva, passando a culpa a assumir o fundamento da responsabilidade, podendo ainda ser qualificada como dolo ou mera culpa15. O que leva a que o elemento subjetivo acabe, também, por ganhar relevância, não se bastando a uma mera presunção de que a criação de um dano implicaria a culpa, como                                                  13 Cfr. Carlos Brandão ILDEFONSO, Responsabilidade Objetiva: Verdade ou Mito, 2014, D’PLÁCIDO, Belo Horizonte, Brasil. 14 Heinrich Ewald HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil Português. Teoria Geral do Direito Civil, 2016, Almedina, Coimbra. 15 “Assim, durante este período, verificou-se uma modificação da natureza da responsabilidade, progressivamente aproximada à exigência de culpa do agente, ainda que nalguns casos esta parecesse ser claramente dispensada”. Cláudia Alexandra dos Santos MADALENO, A Responsabilidade Obrigacional Objetiva por Facto de Outrem, Faculdade de Direito Universidade de Lisboa, 2014, Lisboa, cit p. 146.   
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analisamos anteriormente. A obra de Justiniano teve uma importância significativa para o Direito Civil como o conhecemos hoje. Foi neste trabalho de recuperação e conservação do direito romano que muitos ordenamentos jurídicos se fundamentaram mais tarde. Claro que o fundamento do qual surgiram evoluiu: porque, de facto, o direito está em constante evolução.   1.2.4. A Revolução Francesa e a Evolução do Direito Francês Com o fim da Idade Média e com a Revolução Francesa, em particular com a criação do Código de Napoleão em 1804, o instituto da responsabilidade civil desenvolveu-se e propagou-se a outros povos ocidentais. A codificação francesa apresenta um papel importantíssimo no tratamento da responsabilidade, porquanto a mesma passou a fundamentar-se na culpa e, com novos ideais da liberdade, surgiram outros caminhos a ponderar16. A revolução industrial e o natural desenvolvimento da sociedade originaram mais situações litigiosas para as quais a teoria da culpa na responsabilidade civil não estava preparada para responder. Ora, existindo falta de resposta no direito é necessário, naturalmente, suprir as lacunas e fazer face às necessidades dos povos. Deu-se, assim, início a uma nova etapa no instituto da responsabilidade civil na qual foi criada uma objetivação da culpa. Esta perspetiva fundamentou-se nos princípios romanos mediante os quais quem beneficia de uma situação, deve arcar com os riscos da mesma17, ubi emolumentum, ibi onus, ubi commoda, ibi incommoda18, ou seja, quem tem uma vantagem deverá suportar, também, as desvantagens que dela possam derivar. O Código Civil francês teve uma grande influência noutras codificações europeias, nomeadamente na codificação belga com o Dutch Burgerlijk Wetboek implementado em 1838, na                                                  16 “Liberté, Egalité, Fraternité!”16 Proclamação dos ideais da revolução francesa que deram lugar a grandes mudanças na história e no direito.     17 Diz-nos Sinde MONTEIRO “Se alguém tirava proveito de uma particular fonte de riscos parecia justo que suportasse os encargos com as indemnizações, mesmo sem culpa, teoria que, em França, acabou por fazer vencimento pelos finais do século XIX”. Sinde MONTEIRO, «Rudimentos da Responsabilidade Civil», Revista da FDUP - A.2, 2005, Porto, p. 355.  18 Bianca Sant’Anna Della GIUSTINA, Responsabilidade do Estado por atos de serventuários extrajudiciais, 2010, Editora Baraúna SE Ltda., São Paulo.   
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italiana com o Código Civil Italiano de 1865, no Código Civil português de 1867, no Código Civil espanhol de 1888/89 e no Código Civil da Roménia de 186519.  1.2.5. O Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) na Alemanha  Cerca de 100 anos depois, em 1900, surge o Bürgerliches Gesetzbuch, conhecido pela sigla BGB na Alemanha, também sob influência do direito romano, tendo sido neste país que o direito romano teve maior expressão20. Uma compilação jurídica de estilo conservador que permitiu unificar o direito alemão até então muito disperso21. A sua elaboração demorou trinta anos, durante os quais foram sendo criadas fortes expectativas nesta codificação que acabaram por cair por terra assim que foi publicada22. Os advogados alemães acabaram por assumir que criaram demasiadas expectativas naquela que nas palavras de Bernhard Windscheid's – um dos seus principais autores -  seria “a cathedral of national splendour”23.  
                                                 19 Reinhard ZIMMERMANN, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, 2005, Oxford University Press, New York, p. 3. 20 Heinrich Ewald HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil Português. Teoria Geral do Direito Civil, cit, p.121. 21 Reinhard ZIMMERMANN, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, cit pp. 3 a 6.  22 “‘A tornado broke loose. It rained, it poured books and pamphlets…The project was criticized from every point of 

view…One might have thought that the whole scheme would perish’: thus Maitland, from the perspective of a foreign observer. This criticism was taken into account only to a limited extent. Eventually, German lawyers began to resign themselves to the idea that perhaps too much had been expected of the Civil Code”. Reinhard ZIMMERMANN, The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives, cit., p.7. 23 Reinhard ZIMMERMANN, Comparative Foundations of a European Law of Set-Off and Prescription, 2002, Cambridge University Press. 
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1.2.6. O nascimento da codificação portuguesa Em Portugal, as Ordenações Afonsinas24, as Ordenações Manuelinas25 e as Ordenações Filipinas26 ditaram o ordenamento jurídico durante cerca de três séculos.  Na verdade, foram as Ordenações que antecederam uma das mais importantes codificações portuguesas, o Código de Seabra de 1867. A sua denominação teve origem no nome da pessoa encarregada da sua criação em 1850, o Visconde António Luís de Seabra27.  O Código de Seabra, apesar de inspirado na codificação francesa, destacou-se pelo carácter original e único da sua sistematização, perante a realidade europeia28. A sua organização contemplou quatro partes: a primeira parte dedicada à capacidade civil concentrada num livro único; a segunda parte tratou da aquisição de direitos e foi distribuída em três livros; a terceira parte acerca dos direitos de propriedade e a quarta parte, dividida em dois livros, dedicada à ofensa dos direitos e a sua reparação. Como é natural, este Código, apesar de inovador, não tratava nem dava resposta a todas as questões que emanavam. Assim, com a Implantação da República de 1910, aliando-se aos defeitos e lacunas que emanavam do Código de Seabra, acabou por ser ditada a sua reformulação, abrindo-se caminho a um novo Código Civil.  Em 1966 nasceu o Código Civil Português, resultante dos trabalhos preparatórios de docentes de direito como Guilherme Moreira, Manuel de Andrade e Gomes da Silva, tendo a revisão final ficado a cargo de Antunes Varela, o então Ministro da Justiça. Este Código Civil entrou em vigor em 1 de Junho de 1967, estando marcadamente influenciado pelo BGB alemão e foi                                                  24 As ordenações Afonsinas foram publicadas em 1446 e tiveram como objetivo, recolher as normas existentes e dispersas na época, sem que esse trabalho tenha obedecido a uma organização lógica e encadeada.   25 Em 1505 realizava-se a reforma das Ordenações Afonsinas a mando do Rei D. Manuel. Em 1521 foi o ano em que as Ordenações Manuelinas tiveram a sua versão final, o mesmo ano da morte do seu mandante. Apesar de se terem mantido os 5 livros à semelhança das Ordenações anteriores, as Ordenações Manuelinas resultaram numa evolução legislativa e formal.  26 Entre 1583 e 1585, a mando do Rei Filipe I, iniciaram-se os trabalhos preparatórios das Ordenações Filipinas que foram dados como encerrados em 1595. Em 1603 entraram em vigência, já no reinado de Filipe II. Também estas Ordenações tiveram como princípio uma revisão e atualização jurídica das Ordenações anteriores. 27 Carlos Ferreira de ALMEIDA e Jorge Morais CARVALHO, Introdução ao Direito Comparado, 2013, Almedina, Coimbra. 28 Laura LUCENA, Sofia Simões de ALMEIDA, A Parte Geral e as Partes Especiais, Universidade Católica, disponível para consulta em: https://www.scribd.com/document/78937323/mp-MA-2467, (consultado em 10/11/2016).  



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 11 

dividido em 5 Livros: (I) Parte Geral, (II) Direito das Obrigações, (III) Direitos Reais, (IV) Direito da Família e (V) Direito das Sucessões, vigorando até aos dias de hoje.   1.2.7. Enquadramento Histórico da Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa     A Responsabilidade Civil sofreu uma grande evolução histórica marcada pelas diferentes fases referidas no capítulo anterior. Na legislação portuguesa, o grande ponto de partida para a responsabilidade civil como a conhecemos hoje passa necessariamente pelo Código de Seabra de 1867. Desde logo, é de destacar a existência de todo um capítulo29 dedicado ao tratamento deste instituto tão específico. Logo no primeiro artigo deste capítulo (art.º 2361.º)30, consagra-se o princípio da responsabilidade civil, pressupondo-se que será responsável pelos danos aquele que através de um delito ou de um desvio ao cumprimento normal da ordem social seja causador dos mesmos.  Não há referência expressa no texto à culpa ou à negligência, mas, no entender da generalidade dos autores nacionais e estrangeiros, a responsabilidade tem como base a culpa31.  O Código de Seabra seguiu a senda histórica que determinava que havia responsabilidade sempre que se verificava a culpa do agente. Como consequência disso, verificar-se-iam duas situações: (i) o lesado teria de se queixar e provar a culpa do autor do dano que ele sofreu; e, (ii) o autor do dano não deveria ser responsabilizado se provasse que não teve culpa na ação que provocou o dano e que a mesma foi provocada por factos que lhe eram alheios ou mesmo provocados pelo próprio lesado/vítima32. Foi através das presunções de culpa que se passou, também, a admitir a possibilidade de a culpa não ser estritamente do lesante, mas sim de outrem à qual aquele estaria à guarda. Esta culpa presumida tanto poderia enquadrar-se na escolha errada de pessoas para o desempenho                                                  29 Parte V, Livro I, artigos 2361.º a 2403.º.  30 “Todo aquelle que viola ou offende os direitos de outrem constitue-se na obrigação de indemnizar o lesado por todos 
os prejuízos que lhe causa”.  31 Neste entendimento José TAVARES, Os princípios fundamentais do Direito Civil, Volume I – Primeira Parte. Teoria geral do Direito civil, 2.ª Edição, Coimbra, Coimbra editora, 1929. 32 José TAVARES, Os princípios fundamentais do Direito Civil, cit, p. 518.  
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de determinado trabalho33, como na falta de vigilância de trabalhadores ou crianças34. O Código de 
Seabra previu ainda as situações de responsabilidade solidária entre comitentes e “creados” e eventual direito de regresso35.  As presunções de culpa abriram caminho à responsabilidade objetiva, uma responsabilidade independente da culpa do seu agente, através da qual cada um é responsável pelos seus atos, implicando isso que responda pelos danos provocados a alguém independentemente de os ter provocado com ou sem culpa36. Resultado de algumas reformas necessárias ao Código de Seabra, nomeadamente de adaptação a novos tempos, surge em 1966 o Código Civil Português que vigora até aos dias de hoje. Sob a égide da nova legislação, surge uma responsabilidade civil tradicional em que a responsabilidade subjetiva continua a ser o regime regra. A evolução do Código Civil e do pensamento transformou a letra da lei. O art.º 2361.º do Código de Seabra, deu lugar ao artigo 483.º do Código Civil, reformulando a noção de violação de direitos de outrem, até então não muito clara37. “Aquele que com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses 
alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação”38. Em termos gerais, podemos caracterizar a responsabilidade civil como um mecanismo jurídico de ressarcimento de danos provocados na esfera de alguém. Nas palavras de MANUEL DE ANDRADE “[e]sta responsabilidade consistirá, portanto, na necessidade imposta a quem transgride as suas obrigações, adotando comportamento diverso do que lhe era prescrito, e causa de tal                                                  33 Culpa in elegendo. 34 Culpa in vigilando. 35 Art.º 2380.º, Código de Seabra. 36 Acerca deste assunto, cf. José TAVARES, Os princípios fundamentais do Direito Civil, ob. Cit. p. 520: “Não só a equidade, mas a verdadeira justiça, exige que os danos causados no património de alguém sejam reparados à custa do património de quem lhes deu causa.  E assim o sistema da responsabilidade objectiva se justifica tanto pela teoria do risco como pela teoria da causalidade”. 37 Repare-se que no Código de 1867 não havia referência à ilicitude mas apenas a violação e ofensa de direitos: “[t]odo aquele, que viola ou ofende os direitos de outrem, constitui-se na obrigação de indemnizar o lesado...”. 38 Art.º 483.º, n.º 1, do Código Civil.  
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forma prejuízo ao titular do correspondente, interesse tutelado pela ordem jurídica, de colocar à sua custa o ofendido no estado em que ele se encontraria se não fosse a lesão sofrida”39. Ou seja, podemos interpretar a responsabilidade civil através de três pontos fundamentais: a transgressão das normas40, a causa de danos41 e a reposição da situação anterior aos mesmos. ANTUNES VARELA refere mesmo uma sistematização adotada por MANUEL DE ANDRADE e por PEREIRA COELHO a qual se distinguirá em: facto (controlado pela vontade humana); ilicitude, imputação do facto ao lesante; dano e nexo de causalidade42. Quando se fala em facto voluntário, integram-se aqui tanto os factos voluntários positivos 
– ação – como os negativos – omissão, não obstante existir, ou não, vontade de praticar um facto. Essencial é que exista voluntariedade, ou seja, que o facto seja controlável pela vontade humana43. Já a ilicitude abrange, não apenas a prática de um facto lesante para os direitos de outrem, mas também a violação de interesses jurídicos protegidos pela lei44. Verificada a ilicitude, torna-se essencial analisar o grau de culpa do lesante. Conforme diz ANTUNES VARELA, “não basta reconhecer que ele procedeu objetivamente mal. É preciso, nos termos do art.º 483.º, que a 
violação ilícita tenha sido praticada com dolo ou mera culpa”45.                                                   39 Manuel de ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1987, p. 126.  40 A prática de um ato voluntário ilícito. 41 Subentende-se aqui a necessidade de um nexo de causalidade entre a prática do facto e os danos.  42 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, Vol. 1, 10ª Edição, Almedina, Coimbra, 2010, p. 526. 43 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit. p. 527. 44 O artigo 483.º, n.º 1, do Código Civil tipifica a ilicitude do facto constitutivo de responsabilidade civil extracontratual em duas modalidades, podendo a mesma traduzir-se na violação do direito de outrem, isto é, na violação de um direito subjectivo - maxime, de um direito absoluto, tal como o direito de propriedade -, ou na violação de qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios, distinção que apenas se compreende no pressuposto de que nem todo o interesse juridicamente protegido de uma pessoa constitui um «direito subjectivo». Retirado do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15/05/2013, processo 479/02, disponível em www.dgsi.pt. 45 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 562. 
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Para haver imputação do facto ao lesante, é importante verificar a sua imputabilidade46, ou seja, a sua capacidade para prever as consequências dos seus atos47, se agiu consciente do ato que estava a praticar e se teria capacidade para agir de outro modo se assim quisesse. Nas palavras de SINDE MONTEIRO, “[e]m consonância com o espírito do n.º 1 do art.º 488, requer-se que o agente tenha a capacidade natural para discernir e apreciar o carácter ilícito do seu acto (elemento intelectual), bem como a faculdade de dirigir o seu comportamento de acordo com essa avaliação (elemento volitivo)48”.  Outro dos elementos essenciais da responsabilidade civil é a culpa. A culpa será o critério da análise da censurabilidade do comportamento do agente que praticou o ato ilícito. Esta pode distinguir-se entre dolo, se se verificar que o agente atuou consciente do ato ilícito que estava a praticar e das consequências desse ato e, negligência ou mera culpa se o agente praticou um ato ilícito resultante de uma conduta descuidada ou desleixada. Enquanto que o primeiro caso prefigura uma conduta intencional e consciente, o segundo concretiza-se numa “culpa 

inconsciente”49, podendo ser provocada por omissão dos deveres de cuidado.   De acordo com a doutrina, podemos considerar vários tipos de dolo: o dolo directo (dolus specialis) quando o autor quis directamente o resultado que se produziu; o dolo necessário (dolus principalis) se não quis directamente o resultado, mas aceitou-o como consequência necessária do objectivo a que se tinha proposto; dolo eventual (dolus eventualis) se o resultado não era pretendido nem previsto como consequência necessária, mas se o agente o aceita a eventualidade de ele vir a ocorrer.  Quanto à negligência, poderemos configura-la como negligência consciente, se o agente prevê a possibilidade do resultado ilícito, mas atua confiando indevidamente em que ele não se                                                  46 “1. Não responde pelas consequências do facto danoso quem, no momento em que o facto ocorreu, estava, por qualquer causa, incapacitado de entender ou querer, salvo se o agente se colocou culposamente nesse estado, sendo este transitório. 2. Presume‐se falta de imputabilidade nos menores de sete anos e nos interditos por anomalia 
psíquica.” Art.º 488.º CC.  47 Neste sentido diz-nos João de Matos Antunes VARELA “Exige-se, assim, para que haja imputabilidade, a posse de certo discernimento (capacidade intelectual e emocional) e de certa liberdade de determinação (capacidade volitiva)”. João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit, p. 563. 48 Sinde MONTEIRO, «Rudimentos da Responsabilidade Civil», Revista da FDUP n.º 117, 2005, p. 369.   49 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 573. 
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produzirá, e, em negligência inconsciente, quando o resultado não foi perspetivado como uma consequência possível, mas “poderia e devia tê-lo sido, se o agente usasse do cuidado, atenção ou circunspecção impostos pelas circunstâncias50”.  A aplicação da responsabilidade civil necessita do preenchimento de um requisito fundamental: a verificação de um dano ou prejuízo. Com dolo ou negligência, a prática de um ato ilícito é suscetível de provocar um dano na esfera do lesado, ou seja, uma perda, prejuízo, deterioração ou lesão do seu corpo, saúde ou património.  Devemos distinguir estes danos como patrimoniais ou não patrimoniais atendendo ao seu caráter financeiro, passível de quantificação pecuniária ou danos espirituais, ideais ou morais51. No primeiro tipo de danos, poderemos integrar os danos emergentes, ou seja, as despesas imediatas; os lucros cessantes, nos quais se integrarão todos os ganhos que o lesado iria obter se não se tivesse verificado o ilícito52; os custos da reposição na situação original ou reparação dos danos; os danos futuros cuja concretização não é imediata. No segundo tipo de danos, podemos enquadrar os danos não quantificáveis, como a vida e a saúde53.                                                   50 Sinde MONTEIRO, «Rudimentos da Responsabilidade Civil», cit. p. 371. 51 Mário Júlio de Almeida e COSTA, Direito das Obrigações, cit., p. 592.  52 Joaquim José de Sousa Dinis faz a seguinte nota acerca dos ganhos cessantes: “Mas esta perda não deve ser confundida: a) com a perda de capacidade de trabalho, que é nitidamente um dano directo, que se pode aferir em função da tabela nacional de incapacidades; b) nem com a perda da capacidade de ganho, que é o efeito danoso, de natureza temporária ou definitiva que resulta para o ofendido do facto de ter sofrido uma dada lesão impeditiva da obtenção normal de determinados proventos certos, em regra até ao momento da reforma ou da cessação da actividade como paga do seu trabalho, e que se inclui na categoria dos prejuízos directos, embora com uma importante vertente de danos futuros; c) nem ainda com a perda efectiva de proventos futuros de natureza eventual, ainda que em vias de concretização, que se inclui na categoria de lucros cessantes; d) nem, finalmente, com a perda que possa resultar do eventual desaparecimento de uma situação de trabalho produtora ou potencialmente produtora de ganhos, que também se inclui na categoria de lucros cessantes. Joaquim José de Sousa DINIS, «Avaliação e Reparação do Dano Patrimonial e Não Patrimonial (No Direito Civil)», JULGAR, 09, 2009, p. 31.  53 “Danos não patrimoniais são os insusceptíveis de avaliação pecuniária ou medida monetária, porque atingem bens, como a vida, a saúde, a integridade física, a perfeição física, a liberdade, a honra, o bom nome, a reputação, a beleza, dos quais resulta o inerente sofrimento físico e psíquico, o desgosto pela perda, a angústia por ter de viver com uma deformidade ou deficiência, os vexames, a perda de prestígio ou reputação, tudo constituindo prejuízos que não se integram no património do lesado, apenas podendo ser compensados com a obrigação pecuniária imposta ao agente, sendo mais uma satisfação do que uma indemnização, assumindo o seu ressarcimento uma função essencialmente compensatória, embora sob a envolvência de uma certa vertente sancionatória ou de pena privada.” Acórdão do 
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A indemnização de danos patrimoniais passa numa primeira fase pela reposição da situação anterior ao dano (indemnização por reconstituição natural)54. Não sendo possível a reposição da situação inicial, deverá o lesado ser indemnizado pelos danos que sofreu, sendo analisada para esse efeito, a diferença entre a situação mais recente do lesado e a situação na qual ele previsivelmente estaria se não tivesse sofrido quaisquer danos – aplicação da Teoria da Diferença (indemnização por equivalente pecuniário)55.   Enquanto que os danos patrimoniais são passíveis de quantificação financeira, podendo passar pela análise da perda que o lesado teve resultante do dano, já os danos morais, devido à sua elevada subjetividade e impossibilidade de reposição da situação anterior ao dano, não são financeiramente quantificáveis. Nestas situações, somente uma compensação financeira poderá trazer algum conforto aos lesados que sofram danos físicos ou desfigurações físicas, sendo certo que indemnização nenhuma lhes reporá a situação inicial sem o sofrimento inerente. Quis assim a lei penalizar o lesante através do seu património, pelos danos provocados ao lesado56.  A gravidade dos danos e a atribuição da respetiva compensação financeira, terá de ser analisada pelo tribunal caso a caso e ponderada através de juízos de equidade57. Por fim, não poderemos configurar responsabilidade civil sem que haja um nexo causalidade entre um facto ilícito e os respetivos danos provocados por essa conduta. Do art.º 563.º do CC decorre a teoria da causalidade adequada58, mediante a qual os danos provocados terão de ser diretamente causados pela prática de um facto ilícito ou razoavelmente imputados a esse facto, para que o seu infrator possa ser responsabilizado59. Ou seja, o lesante responde pelos                                                  Supremo Tribunal de Justiça, Processo 08P3704 de 15/09/2009, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018).  54 Art.º 562.º CC.  55 Art.º 566.º CC.  56 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 608. 57 Art.º 496.º CC. 58 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 894 e 895. 59 Neste sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra entende que “De acordo com a teoria da causalidade adequada, subjacente ao art.º 563º do mesmo diploma – que veio resolver a questão do nexo de causalidade ao 
referir que “a obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão” -, para que exista tal nexo entre o facto e o dano, não basta que o facto tenha sido em concreto causa do dano; é necessário que, em abstracto, seja também adequado a produzi-lo, segundo o curso normal das 
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danos que, naturalmente, advenham como consequência expectável da prática de um determinado comportamento60, estabelecendo-se assim uma relação direta entre as duas situações61.   1.3. Análise do regime da Responsabilidade Civil na Legislação Portuguesa O instituto da responsabilidade civil abrange dois tipos de responsabilidade que se distinguem essencialmente pela existência ou inexistência de um vínculo prévio entre as partes. Daí podermos falar em responsabilidade contratual ou obrigacional quando se verifica um incumprimento de um contrato (ou relação jurídica) pré-existente entre as partes, no qual os elementos do negócio e penalizações pelo seu incumprimento são definidos de comum acordo, com liberdade contratual62 e igualdade jurídica.  No âmbito da responsabilidade civil temos a responsabilidade subjetiva63como regra e a responsabilidade objetiva64 o regime de exceção. A responsabilidade subjetiva pressupõe sempre                                                  coisas. Do exposto extrai-se como corolário que os danos sofridos pelo lesado hão-de estar ligados causalmente a um 
acontecimento perigoso ou proibido por lei, de tal modo que sem a sua ocorrência não se teria produzido o dano.” Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo n.º 298/10.6TBAGN.C1 de 19/12/2012. 60 “A obrigação de reparar o dano supõe a existência de um nexo causal entre o facto e o prejuízo; o facto lícito ou ilícito, causador da obrigação de indemnizar deve ser a causa do dano, tomada esta expressão agora no sentido 
preciso de dano real e não de mero dano de cálculo”. Pires de LIMA e Antunes VARELA, Código Civil anotado, Volume 1, 2010, Coimbra, Coimbra Editora, p. 578.  61 Também nesta senda, o Supremo Tribunal de Justiça diz-nos que “a teoria da causalidade adequada apresenta duas variantes: uma formulação positiva e uma formulação negativa. Segundo a formulação positiva (mais restrita), o facto só será causa adequada do dano, sempre que este constitua uma consequência normal, ou típica daquele, isto é, sempre que verificado o facto, se possa prever o dano como uma consequência natural ou como um efeito provável dessa verificação. Na formulação negativa (mais ampla), o facto que actuou como condição do dano deixa de ser considerado como causa adequada, quando para a sua produção tiverem contribuído decisivamente circunstâncias anormais, excepcionais, extraordinárias ou anómalas, que intercederam no caso concreto.” Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 03A1902 de 13/01/2013, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 21/02/2018). 62 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 230. 63 Art.º 483.º, n.º1, do CC.  64 Art.º 483.º, n.º 2, do CC.  
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a existência de uma conduta com culpa, podendo esta culpa ser de carácter doloso ou negligente65. Poderá também considerar-se uma responsabilidade por factos ilícitos e culposos pois, tal como indica o art.º 483.º CC, estará sujeito à obrigação de indemnizar aquele que violar ilicitamente os direitos de outrem.  A responsabilidade objetiva consiste numa responsabilidade pelo risco, uma responsabilidade na qual o agente incorre ainda que praticando atos lícitos e, independentemente de culpa, pelos danos que o mesmo possa provocar a um terceiro66. A teoria do risco baseia-se na ideia de que é responsável pelos riscos inerentes a uma atividade aquele que a pratica. Assim, quem retira proveitos de uma determinada atividade, deve responder por todos os riscos e danos inerentes à mesma67.   O legislador enunciou algumas atividades que por serem consideradas perigosas, deverão ser cobertas pela responsabilidade pelo risco, sendo certo que esta será também extensível às disposições que regulam a responsabilidade por factos ilícitos68. Analisaremos de seguida o regime aplicável às atividades perigosas em geral e aos danos provocados por veículos em particular.  1.3.1. Análise do art.º 493º – Atividades perigosas  O Código Civil prevê no art.º 493.º que algumas situações ou a prática de algumas atividades são suscetíveis de produzir danos, cuja responsabilidade pelos mesmos recairá sobre                                                  65 “A distinção entre a culpa intencional ou dolo e a culpa por negligência não tem no direito civil uma importância tão fundamental como no direito criminal, já que a mera culpa ou negligência gera em regra o dever de indemnizar. Todavia, ela releva para efeitos de o juiz poder fixar a indemnização em montante inferior ao dano (art.º 494.º), além de que, por vezes, a lei exige o dolo como fundamento da responsabilidade (arts.º 957, n.º 1, 1134 e 1151)”, cfr. Sinde MONTEIRO, «Rudimentos da Responsabilidade Civil», cit p. 371. 66 Mário Júlio de Almeida COSTA, Direito das Obrigações, cit., p. 613. 67 “Quem utiliza em seu proveito coisas perigosas, quem introduz na empresa elementos cujo aproveitamento tem os seus riscos; numa palavra, quem cria ou mantém um risco em proveito próprio, deve suportar as consequências prejudiciais do seu emprego, já que deles colhe o principal benefício (ubi emolumentum, ibi onus; ubi commodum, 
ibi incommodum).” João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 633. 68 Art.º 499.º CC 
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aquele que estava responsável pela sua prática ou vigilância, salvo se, caso todos os esforços tivessem sido aplicados, tal não teria sido suficiente para evitar os danos69.  
A lei incute um dever de vigilância: “[e]ste dever de vigilância tem um conteúdo indeterminado e dependente das circunstâncias do caso e integra-se num dever geral de prevenção do perigo ou nos deveres de segurança do tráfego. Tais deveres implicam para o sujeito obrigado a necessidade de evitar uma situação de perigo ou de actuar sobre uma fonte de risco para impedir a lesão de posições jurídicas alheias, e desempenham a dupla função de estabelecer os termos da responsabilidade por omissões e por ofensas apenas mediatamente causadas aos 

bens delitualmente protegidos”70. Compreende-se nesta norma uma tentativa de incutir um dever social de cuidado, por um lado, promovendo a adoção de uma conduta mais responsável quando se trate de uma atividade perigosa e, por outro, responsabilizando o titular desta mesma conduta quando tal comportamento tenha sido desacautelado71. Para Antunes Varela estamos perante um princípio “segundo o qual a pessoa que cria ou mantém uma situação de especial perigo tem o dever jurídico de agir, tomando as providências necessárias para prevenir os danos com ela relacionados”72. Entende-se por “atividade perigosa”, qualquer atividade que pelo seu escopo tenha uma maior propensão a provocar danos73. A sua perigosidade poderá residir na sua natureza ou nos                                                  69 Neste sentido, decidiu o Supremo Tribunal de Justiça que: “O proprietário de um prédio urbano que tenha o dever de o vigiar responde civilmente, nos termos do art.º 493º, nº 1, do CC, pelos danos decorrentes da queda de árvore implantada no logradouro do prédio. A presunção de culpa que impende sobre o proprietário do prédio ao abrigo do art.º 493º, nº 1, do CC, pode ser ilidida mediante a prova da ausência de culpa ou a demonstração de que os danos se teriam igualmente produzido mesmo sem culpa”. Processo 7838/10.9TBCSC.S1, de 10 de Março de 2016, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 02/03/2018). 70 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/09/2014, Proc. 368/04.0TCSNT.L1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 02/03/2018). 71 Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, 2º Volume – Direito das Obrigações, Tomo III, Almedina, Coimbra, 2010, p. 587.   72 Antunes VARELA, «Anotação ao acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Março de 1980» (Continuado do nº 3683, p. 41)”, in Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 114º, 1981-1982, nº 3684, p. 79.   73 “Deve ser considerada perigosa a actividade que possui uma especial aptidão produtora de danos, um perigo especial, uma maior susceptibilidade ou aptidão para provocar lesões de gravidade e mais frequentes”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17/05/2017, Proc. 1506/11.1TBOAZ.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 02/03/2018). 
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meios através da qual é exercida74. Apesar de o legislador não determinar quais as atividades perigosas, indica que será a própria natureza das mesmas ou, os meios utilizados, que determinarão a especial perigosidade, tendo esta de ser analisada caso a caso75.  
O Supremo Tribunal de Justiça entendeu no acórdão datado de 07/10/2012 que “[n]uma abordagem conceptual pode qualificar-se uma actividade de exploração de piscinas, instaladas num parque aquático, designadamente a descida de escorregas, como consubstanciando uma 

actividade perigosa, pelo risco intrínseco que pode envolver”76. Já no acórdão de 18/09/2012, 
entendeu o mesmo Tribunal que “[p]ela sua própria natureza, como prova de velocidade, e natureza dos meios utilizados, as corridas de cavalos de galope envolvem uma especial aptidão produtora de danos, são claramente uma actividade perigosa subsumível ao disposto no art. 493.º, n.º 2, do CC”77.  Em relação a uma atividade distinta mas dentro do mesmo enquadramento, entende o 
Supremo Tribunal de Justiça que “[a] utilização de uma retroescavadora, adaptada com equipamento de elevação e transporte de cargas (grua), na construção de uma conduta de águas pluviais e de saneamento, através da execução, numa vala, de uma caixa de visita em manilhas de cimento, executada com a participação de uma retroescavadora, adaptada com equipamento                                                  74 Margarida Paula Ferreira Leitão SOUSA, A Jurisprudência Portuguesa e o favor victimae no âmbito da responsabilidade civil, Relatório de atividade profissional, Braga, Escola de Direito da Universidade do Minho, 2016, p. 33. 75 Pires de LIMA e Antunes VARELA, Código Civil Anotado, cit., 2010, p. 495. 76 Acerca da presunção de culpa no caso em apreço, entendeu o Supremo Tribunal de Justiça que “[a] presunção de culpa estabelecida contra as demandadas não é compaginável com uma culpa ostensiva e uma actividade contravencional de quem beneficia de uma presunção de culpa a seu favor, sob pena de ocorrer uma perversão desajustada e injusta dos deveres do explorador de actividade perigosa. Se este tomou todos os cuidados que lhe eram exigíveis para prevenir as situações de perigo potencial que a actividade encerra e desencadeia, nomeadamente procedendo á afixação de cartazes contentores das regras, formas e modos de utilização dos dispositivos reputados perigosos, não lhe é exigível que, para além de circunstâncias anormais a que deva acorrer – como terá sido o caso de interrupção do funcionamento dos escorregas por ausência de suficiente caudal de água – estabelecer um sistema 
de vigilância pessoalizado e visando o concreto comportamento de todos e cada um dos potenciais utilizadores”. Supremo Tribunal de Justiça de 07/10/2012, Proc. 1400/04.2TBAMT.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 02/03/2018). 77 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 498/08.9TBSTS.P1.S de 18/09/2012, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 15/03/2018). 
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de elevação e transporte de cargas (grua) é considerada actividade perigosa, atenta a natureza do 
meio utilizado e, nessa medida, enquadrável no âmbito do n.º 2 do artigo 493º do Código Civil”78. Estamos, portanto, perante vários tipos de atividades, todas elas distintas entre si, mas com um carácter de especial perigosidade. “A perigosidade é apurada caso a caso, em função das características casuísticas da actividade que gerou os danos, da forma e do contexto em que ela é exercida. Trata-se afinal de um conceito indeterminado e amplo a preencher pelo intérprete e aplicador da norma na solução do caso concreto, o que deve ser feito tendo por base a «directriz genérica» indicada pelo legislador”79. O art.º 493.º prevê uma responsabilidade com fundamento em culpa presumida, cabendo ao responsável pela vigilância ou pela prática de uma atividade provar que não teve culpa no facto danoso80, ou seja, a lei imputa ao praticante de uma atividade perigosa o ónus da prova para que este se possa eximir à responsabilidade. “Esta presunção de culpa assenta sobre a ideia de que não foram tomadas as medidas de precaução necessárias para evitar o dano, daí que, quanto aos danos causados no exercício de actividades perigosas, o lesante só poderá exonerar-se da responsabilidade provando que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias para 
os evitar”81. Entende o Supremo Tribunal de Justiça que o caso previsto neste art.º 493º, n.º 2 representa uma “responsabilidade subjectiva agravada ou objectiva atenuada”, somente permitindo ao lesante desresponsabilizar-se se for capaz de fazer a prova de que adoptou todos os procedimentos idóneos, “segundo o estado da ciência e da técnica ao tempo em que actua, 
para evitar a eclosão dos danos”82.                                                  78 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17/05/2017, Proc. 1506/11.1TBOAZ.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 15/03/2018). 79 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 17/05/2017, Proc. 1506/11.1TBOAZ.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 15/03/2018). 80 Pires de LIMA e Antunes VARELA, Código Civil Anotado, cit., p. 495. 81 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 498/08.9TBSTS.P1.S de 18/09/2012, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 15/03/2018).  82 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12/07/2017, Proc. 1400/04.2TBAMT.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 15/03/2018). 
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Acerca da aplicabilidade do art.º 493.º no caso de colisão de veículos, o entendimento não foi unânime. De acordo com o entendimento de VAZ SERRA, a condução automóvel, é uma actividade “indiscutivelmente perigosa” estando sujeita ao regime de presunção legal de culpa estabelecido no n.º 2 do artigo 493.º previsto para as actividades perigosas, tendo o legislador apenas reforçado o regime comum para o caso especifico do comissário no preceito do n.º 3 do artigo 503.º, primeira parte.  Num entendimento oposto, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA consideram que o regime excepcional de presunção de culpa do n.º 2 do artigo 493.º não é aplicável à circulação terrestre de veículos pelo facto de o legislador “ter admitido nesse domínio, para a protecção dos lesados, a responsabilidade pelo risco, regime também excepcional”, estando somente no n.º 3 do artigo 503.º a única disposição em que se estabelece uma presunção de culpa, relativa à responsabilidade do comissário. “Trata-se, porém, de um caso em que não existe responsabilidade pelo risco (pelo risco responde apenas o comitente), e por isso o legislador entendeu dever agravar a situação do causador do acidente (o comissario) com uma presunção de culpa [...]”83. Perante esta divergência na doutrina e na jurisprudência84, decidiu o Assento 1/198085 que a teoria mais correta se fundamenta na posição defendida por Pires de Lima e Antunes Varela,                                                  83 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14/04/1983, Proc. 068989, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/03/2018). 84 “... [F]ace à questão que o citado n.º 2 do artigo 493.º suscita, de ser ou não aplicável a presunção de culpa que aí se estabelece à responsabilidade emergente de acidentes de viação, adoptou o Acórdão de 25 de Janeiro a primeira das alternativas, enquanto pela segunda se pronunciou o de 30 de Novembro, pelo que assim, um e outro, com soluções opostas sobre a mesma questão fundamental de direito. E daí que o mencionado preceito tivesse sido interpretado e aplicado diversamente a factos idênticos, o que evidência oposição justificativa do recurso previsto no 
artigo 763.º do Código de Processo Civil”. Assento 1/1980 do Supremo Tribunal de Justiça.  85 Numa perspetiva contrária, mas, de bastante relevo, em nota ao voto vencido, o Juiz Conselheiro Abel de Campos diz-nos que ”[p]ela doutrina contrária ficam indevidamente desprotegidos os interesses que pelo estabelecimento da responsabilidade civil se procuravam acautelar - e era a isso que primordialmente importava atender. Na verdade, a responsabilidade objectiva é mera solução subsidiária, de efeitos restritos, já que não permite a indemnização integral dos danos sofridos pelos lesados a partir de certo limite (artigo 508.º do Código Civil). Estes, por tal doutrina, embora vítimas de uma actividade inegavelmente reconhecida como das mais perigosas (sendo até por isso mesmo que se vai ao ponto de estabelecer a seu respeito a responsabilidade pelo risco), ficam, inexplicável e injustamente, desprovidos da protecção que a lei consagra, em geral, relativamente a quaisquer actividades perigosas. Protecção, como se disse, muito mais larga e eficaz na sua concretização indemnizatória, visto garantir sempre o ressarcimento 
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determinando que o disposto no artigo 493º, nº 2, do Código Civil não tem aplicação em matéria de acidentes de circulação terrestre. Foi esta a opção tomada por se entender que não se afigurava razoável admitir que o legislador tivesse pretendido dois regimes de excepção para a disciplina da actividade em causa: o dos artigos 503.º a 508.º do Código Civil, da responsabilidade objectiva, e ao mesmo tempo o da inversão do ónus da prova da culpa constante do n.º 2 do seu artigo 493.º, estabelecido para as atividades perigosas em geral. Pela aplicação deste, o primeiro instituto ficaria ainda sem utilidade prática. O assento considerou que efetivamente a condução 
automóvel constitui uma “atividade muito perigosa”, porém, este perigo é resultado “mais da forma como é exercida do que da própria actividade em si”86. Consideraram PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA que este entendimento confere uma interpretação correta da lei, na medida em que atendendo à especial perigosidade dos veículos, o legislador admitiu neste domínio, a responsabilidade pelo risco para uma melhor proteção dos lesados. Entenderam que não há qualquer indício de que, além desta protecção excecional, o legislador tenha pretendido afastar também o princípio segundo o qual é ao lesado a quem compete provar a culpa do autor da lesão (artigo 487º), quando a acção de indemnização se baseie na culpa e não no risco.87.                                                   de todos os danos sofridos. Nem pode também deixar de se frisar a injusta incongruência que dessa doutrina resulta para o caso de colisão de veículos conduzidos um pelo seu proprietário e o outro por simples comissário: enquanto o primeiro só responderá integralmente pelos danos causados se se provar que agiu com culpa, este último (afinal, em princípio, o mais desfavorecido, por conduzir por conta de outrem) terá de responder pela totalidade dos danos, a não 
ser que ele mesmo prove não ter havido culpa da sua parte (artigo 503.º, n.º 3, do Código Civil)”.  86 Assento 1/80, Processo n.º 68004, do Supremo Tribunal de Justiça, disponível para consulta em http://publicos.pt/documento/id692579/assento-1/80, (consultado em 15/03/2018).  87 “Pelo contrário, há vários preceitos (artigos 504º, n.º 2, 506º, n.º 1, 507º, n.os 1 e 2, e 508º, n.os 1 e 2) que aludem à culpa do responsável pelos danos, não podendo deixar de entender-se que se trata de culpa provada, e não de simples culpa presumida. A única disposição em que se estabelece uma presunção de culpa é a do n.º 3 do artigo 503º, relativa à responsabilidade do comissário. Trata-se, porém, de um caso em que não existe responsabilidade pelo risco (pelo risco responde apenas o comitente) e por isso o legislador entendeu dever agravar a situação do causador do acidente (o comissário) com uma presunção de culpa – presunção esta aplicável nas relações entre o lesante e o titular ou titulares do direito a indemnização e não apenas (como se sustenta no já mencionado acórdão do S.T.J. de 19 de Outubro de 1978) nas relações internas entre comitente e comissário”. Pires de LIMA e Antunes VARELA, Código Civil Anotado, cit., p. 496. 
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Na perspetiva de AMÉRICO MARCELINO, ainda que seja assente o parecer do Assento 1/1980, considera que este entendimento pode levar a resultados menos justos. A limitação dos acidentes de automóvel ao tratamento conferido pelo 503.º revela-se menos protetor do que um regime de culpa presumida, atendendo às limitações previstas no art.º 508.º. O caráter de culpa presumida previsto por aquela norma, deveria ser passível de interpretação no âmbito dos 
acidentes rodoviários, como “atividade perigosa”: “[p]resumir a culpa até o responsável provar que agiu com todo o cuidado, não é um ónus intolerável: menos não pode esperar quem leva sob as suas mãos uma máquina potencialmente mortífera ou semeadora de perigo”88.  1.3.2. Análise do art.º 503º - Acidentes causados por veículos A utilização maciça de veículos a motor tornou necessário regular a responsabilidade dos utilizadores dos mesmos, protegendo terceiros dos danos que aqueles lhes possam causar89. No intuito de regular essa matéria, o legislador estabeleceu no art.º 503.º do Código Civil90 dois pressupostos fundamentais para a atribuição da responsabilidade pelos danos em acidente de viação: a direção efetiva e a utilização do veículo em interesse próprio91. Na perspetiva de JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ, tem a direção efetiva do veículo quem “dominar factualmente o seu uso”92. É este o responsável, na medida em que é de elementar retidão imputar a quem se aproveita das vantagens ligadas à sua utilização a obrigação de indemnizar terceiros pelos danos resultantes da concretização dos riscos dela decorrentes. Não importa, pois, a natureza da situação jurídica de que disponha aquele que exerce o domínio de facto                                                  88 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, 11.ª Edição, Lisboa, Petrony Editora, 2012, p. 306. 89 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 303. 90 “1. Aquele que tiver a direcção efectiva de qualquer veículo de circulação terrestre e o utilizar no seu próprio interesse, ainda que por intermédio de comissário, responde pelos danos provenientes dos riscos próprios do veículo, mesmo que este não se encontre em circulação.  2. As pessoas não imputáveis respondem nos termos do artigo 489.º. 3. Aquele que conduzir o veículo por conta de outrem responde pelos danos que causar, salvo se provar que não houve culpa da sua parte; se, porém, o conduzir fora do exercício das suas funções de comissário, responde nos 
termos do n.º 1.” Art.º 503.º CC.   91 José Alberto GONZÁLEZ Responsabilidade Civil, 3.ª Edição, Coimbra, Quid Iuris, 2013, p. 209. 92 José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit., p. 209.  
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(direito, real ou pessoal, dever, expectativa, etc.) nem sequer se ele tem carácter lícito ou ilícito (o ladrão também pode ter, e em geral tem, o domínio de facto sobre o veículo furtado).  No entendimento de ANTUNES VARELA, a direção efetiva é o “elemento fundamental que serve de suporte legal à responsabilidade objetiva na circulação terrestre”93. Diz-nos ainda que 
“[a] direção efetiva do veículo é o poder real (de facto) sobre o veículo, mas não equivale à ideia grosseira de ter o volante nas mãos na altura em que o acidente ocorre”94.  Já ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO considera que [o] termo “dirigir” não é o ideal, uma vez que 
“dirigir” pode significar conduzir: “ora aqui não se trata do acto de conduzir, mas antes de ter o 
domínio de facto sobre a viatura: basta ver que o risco funciona “mesmo que não esteja em circulação”95. A direção do veículo abre um vasto leque de possibilidades, que poderão ir desde a utilização do mesmo pelo seu proprietário, ou por alguém que se encontre a conduzir em nome deste, por um mutuário ou mesmo um ladrão. E perante a diversidade de situações que se podem colocar, o legislador adicionou um elemento fundamental para a atribuição da responsabilidade: o “interesse próprio”.  O primeiro responsável pelos danos provocados por um veículo deverá ser, regra geral, o seu proprietário. Este retira as vantagens da sua utilização, pelo que, deverá também arcar com as responsabilidades inerentes à utilização do seu bem96. Antunes Varela entende que “[t]em a direção efetiva do veículo aquele que, de facto, goza ou usufrui as vantagens dele, e a quem, por essa razão, especialmente sabe controlar o seu funcionamento”97.                                                    93 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 658. 94 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 657. 95 António Menezes CORDEIRO, Tratado de Direito Civil I, cit., p. 672. 96 Neste sentido, João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 565. 97 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit. p. 664 e 665. 
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1.3.3. Condução do Veículo por Terceiro  A responsabilidade objetiva sobre o proprietário poderá ser afastada se a utilização do veículo for feita por outra pessoa98. Ora, coloca-se aqui em causa a questão do interesse na 
utilização do veículo que poderá ser “material ou económico”, “moral ou espiritual”, ou até 
“reprovável”99.  ANTUNES VARELA refere que, em caso de aluguer, tanto o locador como o locatário retiram um proveito da utilização do veículo e, portanto, ambos deverão ser considerados responsáveis solidariamente100. Noutra perspetiva, JOSÉ ALBERTO GONZALÉZ entende que locador e comodante não têm um interesse próprio na utilização do veículo alugado ou comodatado, sendo a direção efetiva do veículo feita no interesse do locatário e do comodatário101. No caso de comodato, deverá manter-se a responsabilidade do comodante, salvo se tiver já decorrido tanto tempo que o comodatário tenha assumido o encargo de assegurar a conservação e o bom funcionamento do veículo102.“Não faria sentido que a responsabilidade objetiva, em grande parte assente sobre as deficiências de conservação ou funcionamento do 
veículo, se transferisse por inteiro do comodante para o comodatário”103. Considera ainda ANTUNES VARELA que “a solução aceita-se como forma indireta de obrigar o dono do veículo a ser 
prudente na sua cedência”104.                                                   98 “III - A responsabilidade pelo risco, no caso de veículo de circulação terrestre, depende de dois pressupostos: ter a direcção efectiva do veículo causador do dano e estar o veículo a ser utilizado no seu próprio interesse. IV – Tem a direcção efectiva do veículo aquele que, de facto, goza ou frui as vantagens dele, e quem, por essa razão, especialmente cabe controlar o seu funcionamento. V - A utilização no próprio interesse visa afastar a responsabilidade objectiva daqueles que, como o comissário, utilizam o veículo, não no seu próprio interesse, mas em proveito ou às 

ordens de outro” cfr. acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 249/04.7TBOBR.C1.S1, de 29 de Janeiro de 2014, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 22/03/2018). 99 “O interesse na utilização, tanto pode ser um interesse material ou económico (se a utilização do veículo visa satisfazer uma necessidade suscetível de avaliação pecuniária, como um interesse moral ou espiritual (como no caso de alguém emprestar o carro a outrem só para lhe ser agradável), nem sequer sendo caso de exigir aqui que se trate de um interesse digno de proteção legal”. João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit, p. 658. 100 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 664.  101 José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit, p. 210. 102 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 664. 103 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 665. 104 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 665. 
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AMÉRICO MARCELINO não partilha da mesma opinião105 e entende que o empréstimo do veículo configura um contrato informal de comodato, mediante o qual, a guarda do veículo passa para o comodatário, nos termos art.º 1129.º e seguintes do CC. Entende ainda que é importante referir que o comodato é “um acto de favor; e não deve a justiça consentir em que ele se converta em acto nocivo ao comodante”106.  Perante esta problemática, entendemos – um pouco de encontro ao entendimento de ANTUNES VARELA - que a responsabilidade deve ser analisada em função do proveito próprio retirado com a utilização do veículo, ou seja, o locador retira um proveito próprio através da relação de locação que estabelece com o locatário, pelo que deverá também assumir a responsabilidade.  No caso de se tratar de uma relação de comodato, a responsabilidade deverá ser aplicada tanto a comodante como a comodatário, atendendo aos fins pelos quais a relação se estabeleceu. Assim, se estivermos perante um comodato do qual o comodante retira algum tipo de proveito, ainda que sem caráter financeiro, deverá também ser responsabilizado. Ainda que assim não se entendesse, ele deve ser responsável pelo veículo de que é proprietário, assegurando que o mesmo circula de forma segura e cumprindo todas as obrigações legais.  Não deverá esta responsabilidade (de assegurar a manutenção do veículo), que se compreende como prolongada no tempo (de duração do veículo), ser transmitida inteiramente para o comodatário que usufruiu do veículo em circunstâncias específicas.  Por outro lado, o comodante que ceda o veículo a um comodatário durante um período prolongado, cuja utilização pública deste mais se assemelha à de um proprietário, deverá implicar                                                  105 “Decidiu o Acórdão da Relação do Porto, entre outros (de 25-1-74, BMJ n.º 234-340): “O proprietário de um veículo que o empresta a um amigo para este dar um passeio continua com a direção efetiva do mesmo e este não deixa por isso de circular no seu próprio interesse”. Salvo o devido respeito não podemos concordar com esta construção que nos parece artificial e forçada, em face da lei, além de ser socialmente injusta. Não favoreceria ela, além disso, as relações humanas de cooperação e amizade, dado o natural retraimento nesses pequenas gentilezas e favores, pelo 
medo das responsabilidades ante a eventualidade de um acidente”. MARCELINO, Américo, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 212. 106 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., pp. 214 e 215.  
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a responsabilidade integral daquele que usufrui da sua utilização, durante a maior parte do tempo107. Aplica-se aos comitentes uma responsabilidade objetiva, na medida em que estes serão responsáveis independentemente de culpa. Nas palavras de ANTUNES VARELA “[n]ão se trata de uma simples presunção de culpa, que ao comitente incumba elidir para se eximir à obrigação de indemnizar; trata-se de a responsabilidade prescindir da existência de culpa, nada adiantando, por isso, a prova de que o comitente agiu sem culpa ou de que os danos se teriam igualmente registado, ainda que não houvesse actuação culposa, da sua parte”108.  De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 500.º, a verificação da responsabilidade objetiva do comitente depende do preenchimento de três requisitos: Por um lado, é necessário que exista uma relação de comissão, ou seja, uma relação em que existe um vínculo entre duas partes, estando uma numa posição de ordenante e a outra de cumpridor. Entende-se que alguém atua sob comissão quando realiza uma atividade, tarefa ou serviço de acordo com as indicações ou diretivas de um comitente, aquele que ordena. Estes serviços poderão ser realizados a título gratuito ou oneroso, de forma continuada ou concentradas num ato único109. O vínculo existente entre as partes confere ao comitente a legitimidade de dar indicações acerca da tarefa a desempenhar, os meios utilizados para tal e fiscalizar o seu cumprimento110. Diz-nos JOSÉ ALBERTO GONZALÉZ, “[u]ma relação de comissão é um qualquer vínculo entre duas pessoas do qual resulte uma subordinação daquele que é encarregado do exercício de uma função àquele que disso o encarrega (artigo 500.º n.º 1, Código Civil). Quer dizer isto que o comissário actua por conta e sob a direção do comitente”111.                                                  107 A título de exemplo, poderemos enquadrar aqui a situação de um proprietário que devido à idade avançada ceda o seu veículo a um sobrinho para que este lhe dê o uso necessário, assegurando a sua manutenção quotidiana.  108 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., pp. 638 e 639. 109 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 640. 110 “A culpa do comitente pode referir-se à escolha do comissário (“culpa in elegendo”), às instruções ou ordens que 
ele lhe deu (“culpa in instruendo”) ou à fiscalização da respetiva actividade (“culpa in vigilando”). Mário Júlio de Almeida COSTA, Direito das Obrigações, cit., p. 616 e 617. 111 José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit., p. 199. 
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O segundo requisito necessário para a atribuição de responsabilidade objetiva ao comitente, consiste na condição de o comissário ter praticado um fato danoso (licito ou ilícito) e, portanto, esteja também obrigado a indemnizar112.  Em terceiro lugar, é ainda necessário que o comissário tenha praticado o facto danoso no âmbito da função que lhe foi incumbida pelo comitente, ainda que intencionalmente ou contra as instruções deste, para que este seja responsabilizado objetivamente113. Estando preenchidos os requisitos, o comitente responde em primeira mão perante o lesado114, no entendimento de Mota Pinto - responderá, portanto, “mesmo sem culpa in eligendo, culpa in instruendo ou culpa in vigilando, com fundamento no risco: se beneficia duma actividade alheia — a do comissário — deve suportar os riscos respectivos”115. De acordo com o Tribunal da Relação de Coimbra, a doutrina tem considerado que para existir de um nexo de causalidade entre o ato praticado e a função desempenhada, devem existir quatro fatores: nexo local se o comissário praticou o ato no local onde deveria exercer os serviços pretendidos pelo comitente; nexo temporal se o ato foi praticado ao mesmo tempo que os serviços pretendidos pelo comitente; nexo instrumental se a prática do ato do comissário foi facilitada pela disponibilidade dos meios conferidos pelo comitente e por último, nexo teleológico, mediante o qual o comitente deverá responder pelos actos do comissário se estes foram praticados no seu interesse116.  Perante o lesado, o comitente responderá em primeira mão, ressarcindo-lhe os danos que este sofreu, não obstante poder posteriormente exercer o direito de regresso sobre o comissário, 
salvo se “houver também culpa da sua parte”117. O comitente assume uma posição de “garante                                                  112 José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit., pp. 198 e 199. 113 Art.º 500.º CC.  114 Diz-nos Antunes Varela, “[s]e o comitente se serve de outra pessoa para a realização de certo acto, colhendo as vantagens dessa utilização, é justo que sofra também as consequências prejudiciais dela resultantes – cuiús commoda 

eius incommoda”. João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 645. 115 Carlos Alberto Mota PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ªEdição, Coimbra, Coimbra Editora, 2005, p. 317.     116 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 06/10/2009, 642/04.5TBSEI.C2, disponível em www.dgsi.pt (consultado em 29/03/2018). 117 Art.º 500.º, n.º 3.  
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da indemnização perante o lesado”118, não ficando, no entanto, à partida, onerado de forma definitiva. Assim, o condutor por conta de outrem responderá se agir com culpa e responderá sempre que não consiga ilidir a presunção de culpa que sobre ele impende. O comitente responderá com ele solidariamente pelos danos causados ao lesado, por força do princípio contido no artigo 500.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil. Poderá, no entanto, exercer o direito de regresso contra o comissário, nos termos do nº. 3 do artigo 500º, por tudo quanto venha a pagar, exceto se houver também culpa da sua parte, sob pena de, neste caso lhe ser aplicável o disposto no nº. 2 do artigo 497º do mesmo Diploma119. No caso dos acidentes de viação em particular, torna-se importante perceber a quem caberá a responsabilidade, sempre que o veículo seja conduzido em nome ou por ordem de outra pessoa. Ora, estabelecendo a lei uma culpa presumida do condutor em nome de outrem, e não conseguindo este ilidir esta presunção, caberá ao comitente assumir a responsabilidade como garante perante o lesado e o comissário responderá por factos ilícitos culposos120.  Diz-nos o mesmo autor que a presunção prevista no n.º 3 do artigo 503.º tem eficácia interna, ou seja, na relação entre comitente e comissário e, eficácia externa no âmbito das relações entre comitente/comissário e o lesado121.  Perante alguma divergência na jurisprudência acerca da presunção de culpa do n.º 3 do art.º 503.º, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14/03/1983 veio uniformizar a 
jurisprudência, formulando o seguinte assento: “A primeira parte do nº. 3 do artigo 503.º do Código Civil estabelece uma presunção de culpa do condutor do veiculo por conta de outrem pelos danos que causar, aplicável nas relações entre ele como lesante e o titular ou titulares do direito a indemnização”122.                                                  118 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 646. 119 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 04/10/2014, Proc. 518/10.7TBLGS.E1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 29/03/2018).  120 “Não se ilidindo a presunção instituída pelo n.º 3, entra em funcionamento o regime geral da responsabilidade do comitente, ou seja, o regime instituído pelo referido artigo 500.º do Código Civil. Pelo que o comissário responderá por factos ilícitos culposos (artigo 483.º, n.º 1, Código Civil) e o comitente responderá como garante (artigo 500.º, 

Código Civil)”. José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit., p. 213. 121 José Alberto GONZÁLEZ, Responsabilidade Civil, cit., p. 212. 122 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14/04/1983, Proc. 68989, DR n.º 146/83, série I – 1.º Suplemento de 28/06/1983, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 29/03/2018). 
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  Entendemos que é adequada a não aplicação do n.º 2 do art.º 493.º através do Assento de 14 de Abril de 1983 aos acidentes de viação, ainda que consideremos a condução uma atividade de carácter perigosa123. Através da previsão do art.º 503.º, o legislador estabeleceu um regime próprio para os acidentes causados por veículos, enquadrando a responsabilização destes no âmbito objetivo. Ora, não faria sentido a previsão de dois preceitos (um geral e um especial) para a resolução da mesma situação.   1.4. Causas de Exclusão da Responsabilidade Objetiva  A responsabilidade objetiva poderá, nos termos do art.º 505.º, ser excluída se o acidente for imputável ao próprio lesado ou a terceiro, ou, quando tenha sido provocado por uma causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo. Esta norma prevê assim, que um ato do lesado possa ter intervenção na causa do acidente, não prevendo, no entanto, o tipo de conduta com que ele tenha atuado, ou seja, se a mesma é censurável ou não. Se o acidente se tiver devido a um facto doloso do lesado, é excluída a responsabilidade do detentor do veículo. Havendo culpa do lesado e do detentor do veículo, deverá ser analisada a contribuição que cada um deles deu para a produção dos danos, de forma a verificar-se se a indemnização deve ser concedida, reduzida ou excluída124. Poderá a responsabilidade ser excluída também quando a causa de um acidente seja imputável a um terceiro, o que se pode verificar em variadíssimas situações, tais como a título de exemplo, no entendimento de ANTUNES VARELA: um peão que surge imprevistamente na estrada, o condutor de outro veículo que inesperadamente guina para fora de mão provocando um atropelamento ou um passageiro que inesperadamente deita a mão ao volante, entre outros125. Havendo concorrência de culpas entre o condutor e o terceiro, a responsabilidade será dividida                                                  123 Neste sentido, “[o] exercício da condução automóvel, como atividade perigosa que é, exige o acatamento e observância de um conjunto de regras, algumas das quais, para além de meras finalidades de ordenamento do trânsito automóvel e da circulação rodoviária, visam garantir a segurança da vida, da integridade física e do património do condutor e de terceiros utentes das vias de circulação rodoviária”. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13/07/2016, Proc. 202/16.6PGDL.L1-3, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 13/04/2018).  124 Art.º 570.º CC. 125 João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit., p. 680. 
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entre as partes nos termos do art.º 497.º. Havendo culpa do lesado e do terceiro, haverá ponderação de culpas nos termos do art.º 570.º126. A terceira situação de exclusão de responsabilidade consiste na ocorrência de uma força maior estranha ao funcionamento do veículo, imprevisível e, com consequências impossíveis de evitar pelo seu condutor. “Considera-se caso de força maior todo o evento imprevisível e insuperável cujos efeitos se produzem independentemente da vontade do operador, designadamente as situações de catástrofe natural, actos de guerra, declarada ou não, de subversão, alteração da ordem pública, bloqueio económico e incêndio”127. Um dos problemas de interpretação trazidos pela norma 505.º do CC que dividiu a doutrina e a jurisprudência diz respeito à exclusão da Responsabilidade Objetiva quando o lesado (ou um terceiro) tenha de algum modo, ainda que involuntário, contribuído para o sinistro, tornando a culpa irrelevante para a exclusão da responsabilidade do detentor do veículo128.  Este entendimento da jurisprudência e doutrina tradicionais foi inspirada na posição de ANTUNES VARELA, a qual defendia que em matéria de acidentes de viação, seria causa de exclusão da responsabilidade objetiva a verificação de qualquer uma das circunstâncias referidas no art.º 505º do CC. Assim, o acidente imputável a facto do lesado, culposo ou não, excluiria a responsabilidade objetiva do detentor do veículo, não sendo admitida uma ponderação de contribuições para o acidente. Não haveria, portanto, concurso do perigo especial do veículo com o facto da vítima, que permitisse conduzir a uma repartição da responsabilidade, a responsabilidade pelo risco era simplesmente afastada pelo facto do lesado129. De acordo com a                                                  126 Mário Júlio de Almeida COSTA, Direito das Obrigações, cit., p. 639. 127 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 26/02/2004, Processo: 0430314, Disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 05/04/2018).   128 Mário Júlio de Almeida COSTA, Direito das Obrigações, cit., p. 637. 129 “Este acto - de imprudente e contra-ordenacional invasão da faixa de rodagem, no círculo específico de criação de risco conhecido e de verificação previsível -, imputável unicamente ao lesado, exclui a responsabilidade objectiva - assente nos perigos ou riscos, de natureza geral, próprios da utilização e circulação da máquina -, acolhida no art. 503º-1 C. Civil, como previsto no art. 505º-1. Perante a conclusão acabada de formular, prejudicada está a apreciação 
da questão do concurso entre a “culpa do lesado” e a responsabilidade da dona do veículo pelo risco da circulação, em qualquer caso excluída pelo juízo de exclusividade da imputação do evento à vítima”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/11/2013, Proc. 8/10.8TBTNV.C1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 05/04/2018).  
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perspetiva desta posição, o acidente imputável ao lesado ou a terceiro ou um acidente resultante de causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo, implica a quebra do nexo de causalidade entre os riscos próprios do veículo e o dano, e como tal, exclui a responsabilidade objetiva do detentor do veículo, uma vez que o dano deixa de ser uma consequência adequada do risco do veículo130. 
Numa versão menos “rígida” quanto a esta matéria, o Supremo Tribunal de Justiça131 realça a tese da concorrência defendida por VAZ SERRA e CALVÃO DA SILVA, mediante a qual apenas 

será excluída a responsabilidade objetiva se o acidente tiver sido provocado “unicamente” pelo lesado ou por terceiro ou, se o acidente se deu a uma causa extraordinária, alheia à normal utilização do veículo132. Neste sentido, “[o]correndo um acto ou comportamento da vítima que se revele a causa exclusiva do acidente e do dano, sendo-lhe unicamente imputável, fica excluída a responsabilidade objectiva ou pelo risco, que poderia tornar admissível a responsabilidade do condutor do veículo, em concurso com a responsabilidade da vítima (ciclista), a título de culpa”133.   De acordo com Supremo Tribunal de Justiça, esta questão deve ser analisada tendo em conta o nexo de causalidade, ou seja, deve verificar-se se o comportamento da vítima foi de tal forma relevante para a verificação do acidente que implicou “a destruição ou interrupção do nexo causal entre os factos determinantes do risco (a actividade ou a presença do veículo) e o acto do lesado e correspondente dano”134. A conduta do lesado terá de ser o elemento fundamental para o acidente, sendo-lhe este exclusivamente imputado135.                                                   130 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 05/04/2018). 131 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 10/01/2018). 132 “Sem prejuízo do disposto no artigo 570.º, a responsabilidade fixada pelo n.º 1 do artigo 503.º só é excluída quando o acidente for imputável ao próprio lesado ou a terceiro, ou quando resulte de causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo”. Art.º 505.º, do CC.  133 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5/11/2013, Proc. 8/10.8TBTNV.C1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 10/01/2018).  134 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/11/2013, Proc. 8/10.8TBTNV.C1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 05/04/2018). 135 Em resolução de litígio decorrente de acidente de viação, o Tribunal da Relação de Guimarães pronunciou-se em 
relação a esta matéria da seguinte forma: “[a] condutora do EQ agiu sem culpa. Na perspetiva da doutrina tradicional, o acidente não só teria ficado a dever-se a conduta do lesado, a facto por ele criado, mas também a ele imputável e 
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Acerca desta problemática, entende AMÉRICO MARCELINO que “[a] tese que aceita a possibilidade da divisão da responsabilidade entre lesado culpado e o beneficiado pela actividade perigosa, à conta do respectivo risco, mais não representa do que a tentativa de encontrar no direito positivo uma maior justiça material”136. Este autor refere o apoio de SINDE MONTEIRO quanto a esta posição, salientando que aquele defende também que a culpa do lesado só exclui a responsabilidade pelo risco se o acidente for de atribuir exclusivamente à sua “falta grave e indesculpável”137. Havendo concorrência de culpas para o acidente, a ponderação será realizada nos termos do art.º 570.º do CC138, uma vez que a responsabilidade fixada no n.º 1 do art.º 503.º tem como base o risco da utilização do veículo e não a culpa. Entende o Supremo Tribunal de Justiça que, uma vez que o art.º 570.º prevê o concurso da culpa do lesado com a do detentor do veículo, 
“não seria razoável interpretar a parte inicial, acima transcrita, do art.º 505º, como aplicável havendo culpas de ambas as partes”139.  A primeira posição doutrinária e jurisprudencial – defendida por ANTUNES VARELA - de caráter exoneratório do art.º 505.º poderia significar o julgamento de forma idêntica de situações muito distintas entre si, com o elo comum da intervenção do lesado. Esta intervenção poderia dever-se a atos simples e involuntários como por exemplo, a “medo ou reacção instintiva, factos                                                  apenas a ele, a título de culpa, não podendo concorrer com a responsabilidade objetiva ou pelo risco, da condutora do EQ, sob pena de violação do referido art.º 505º. No caso de colisão entre dois veículos, diz o artigo 506.º, a responsabilidade só é repartida pelos dois, se nenhum dos condutores tiver culpa no acidente. Isto quer dizer, segundo aquela doutrina que, se houver culpa de um deles, sobre ele recai toda a responsabilidade135”. E foi desta forma que o Supremo Tribunal de Justiça julgou um litígio quanto à atribuição de responsabilidade entre o condutor de um velocípede que saindo de um caminho de terra batida e não cedendo a passagem, colidiu com um veículo automóvel que entrava na área de um entroncamento, tornando o embate inevitável. Tribunal da Relação de Guimarães de 04/12/2012, Proc. 1521/10.2TBVCT.G1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 05/04/2018). 136 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 328. 137 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 329. 138 “Quando um facto culposo do lesado tiver concorrido para a produção ou agravamento dos danos, cabe ao tribunal determinar, com base na gravidade das culpas de ambas as partes e nas consequências que delas resultaram, se a indemnização deve ser totalmente concedida, reduzida ou mesmo excluída”. Art.º 570.º, n.º 1, do CC.  139 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/01/2018).  
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das crianças e dos inimputáveis, comportamentos de precipitação ou distracção momentânea, 
etc.”140.  Perante as consequências das duas posições em confronto e a uma necessidade de acompanhar legalmente a inevitável a evolução, entendemos que a segunda posição será a mais adequada. Assim, deverá o art.º 505.º ser interpretado numa perspetiva progressiva ou atualista, sustentada pelas Diretivas Comunitárias141 no âmbito do seguro obrigatório de responsabilidade civil. Não se encontra uma concretização de “justiça” numa perspetiva mediante a qual, qualquer intervenção do lesado – voluntária ou involuntária – exclua automaticamente a responsabilidade do condutor, isentando-o de qualquer encargo. Ficariam desprotegidas as situações em que, por exemplo, o lesado, ciclista ou peão, por algum elemento extraordinário alheio à sua conduta, se colocasse numa posição de causador involuntário de um acidente no qual ele seria o maior lesado e o único onerado142.  Nesta senda, subscreve-se inteiramente o entendimento de AMÉRICO MARCELINO acerca da assunção de responsabilidade pelo risco do condutor do veículo, ainda que o lesado tenha 
contribuído para o acidente, “[s]e nem o agente nem o ofendido tiverem culpa, aquele pagará em função do risco. Porque haveria de aquele ficar isento de responsabilidade se, a par desse sempre presente risco, concorresse a culpa do lesado? Tal culpa nunca poderia ter o condão de apagar o risco típico criado pela circulação do carro. O risco criado por certas atividades é algo de objetivo, que não aumenta nem diminui pelo facto de terceiros procederem ou não com culpa em relação                                                  140 “Tal corrente mostra, ademais, na sua inflexibilidade e cristalização, uma insensibilidade gritante ao alargamento crescente, por influência do direito comunitário – e tendo por escopo a garantia de uma maior protecção dos lesados 
– do âmbito da responsabilidade pelo risco (...)”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/01/2018). 141 Abordaremos as Diretivas Comunitárias no Capítulo IV deste trabalho. 142 “Acabou o viver tranquilo e despreocupado dos velhos tempos. E se há actividades de cuja exploração toda a comunidade mais ou menos beneficia, outras há, como a circulação automóvel, da qual nem todos necessariamente beneficiam. Poder usufruir de um veículo automóvel, quer para recreio, quer profissionalmente, é estar em vantagem socioeconómica sobre quem não tem essa possibilidade. E esses que não colhem as vantagens, mas sofrem a servidão de terem de cumprir um código que lhes foi imposto, deverão, como usurariamente se pretende, ser privados de qualquer indemnização se a lesão de que foram vítimas ocorreu «porque» tiveram a ousadia de se distraírem ao 
atravessar a estrada?” Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 330. 
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a essas actividades. Poderá, é certo, activar-se tal risco, como a pólvora explode à aproximação do lume, mas a carga potencial do perigo não se altera por isso”143.  A jurisprudência portuguesa tem seguido maioritariamente uma posição de ponderação da contribuição que cada uma das partes deu para a verificação do acidente, ainda que com intervenção dos utilizadores vulneráveis, sendo esta culposa ou negligente. Numa perspetiva vanguardista e aproximada das indicações da União Europeia, os Tribunais portugueses têm sido mais sensíveis à questão da vulnerabilidade dos peões e ciclistas perante a circulação cada vez mais massiva de veículos a motor. Apesar desta evolução substancial, verifica-se, no entanto, que as decisões judiciais continuam a ser extremamente morosas, significando que os lesados têm de aguardar vários anos para poder ver os seus danos ressarcidos144.      
                                                 143 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 331. 144 No processo 11/08.8TBSJM.P1, decidido pelo Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 22/05/2012, o peão lesado teve de aguardar seis anos pela decisão que obrigou a seguradora a indemniza-lo pelos danos sofridos; o mesmo tempo demorou o Supremo Tribunal de Justiça no Proc. 08S3441 de 07/05/2009, para decidir a atribuição da compensação a um condutor de um velocípede atropelado por um veículo a motor; seis anos foi também o tempo que o Supremo Tribunal de Justiça demorou a decidir o Proc. 07B1710, de 4/10/2007, no qual uma criança de 10 anos ficou severamente lesionada depois de uma colisão com um veículo a motor. Todos os acórdãos disponíveis em www.dgsi.pt (consultados a 05/03/2018). 
Ainda acerca deste tema, “[o] modo de determinação do conceito de prazo razoável não se pode fazer em abstrato, mas, em concreto, por apelo aos critérios desenvolvidos pelo TEDH: complexidade da causa; conduta das autoridades; conduta das partes; e interesse do litígio para o interessado. Esta deve ser a metodologia para se responder à 
pergunta: how long is too long?”. Ricardo PEDRO, «Administração da Justiça Morosa: La Storia Continua…» Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 15/05/2013, Proc. n.º 0144/13, disponível para consulta em: http://www.oa.pt/upl/%7B32fc0832-e88d-445e-9523-e1573222f97f%7D.pdf, (consultado em 18/02/2018). 



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 37 

Capítulo II Código da Estrada: Análise da situação dos velocípedes à luz da legislação portuguesa  1. Código da Estrada: Análise da situação dos velocípedes à luz da legislação portuguesa 1.1. Introdução do conceito de Utilizadores Vulneráveis. 1.2. Alterações na condução de velocípedes e coexistência com outros veículos  1. Código da Estrada: Análise da situação dos velocípedes à luz da legislação portuguesa   A evolução da sociedade portuguesa e o considerável aumento do volume de tráfego automóvel, fez com que o Código da Estrada145 necessitasse de atualizações necessárias e urgentes que vieram a ser aprovadas em 2013 com Lei n.º 72/2013, de 03 de setembro146.  Esta lei introduziu várias alterações na regulação das normas rodoviárias. São de destacar as alterações introduzidas ao nível da proteção dos peões e ciclistas. No parecer de JOÃO PINHO DE ALMEIDA, Secretário de Estado da Administração Interna, “[o] reforço do estatuto do peão e do utilizador de bicicleta é a segunda linha fundamental desta revisão do Código da Estrada”147. Temos por um lado, a introdução do conceito “utilizador vulnerável”, destinado aos peões e utilizadores de bicicletas, impondo-se agora “um cuidado adicional e especial” em relação a estes por parte dos condutores de veículos a motor. Por outro lado, foi prevista a possibilidade de serem criadas                                                  145 Doravante denominado por CdE. 146 “A evolução do próprio trânsito trouxe, porém, consigo, e sempre em medida crescente, a necessidade de proceder a inúmeras alterações naqueles textos, ou de os completar, conduzindo a uma situação em que o Código convivia com uma considerável legislação avulsa e com vasta regulamentação, nem sempre com ele facilmente compagináveis, tornando insegura e difícil a interpretação do normativo vigente”, cfr. preâmbulo do Código da Estrada nas diversas versões.  147 Prefácio do CdE, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf, (consultado em 15/11/2017) p.1.  
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de zonas de coexistência, nas quais “veículos e outros utilizadores da via pública partilham o espaço de forma não hierarquizada”148.  Estas medidas eram há já muito reivindicadas por particulares e associações de promoção de uso da bicicleta em circuito urbano, como a MUBi149. No entender desta, “[o] Código da Estrada (CdE) português está focado na definição das regras de circulação dos automóveis, pecando por não proteger utilizadores mais frágeis, como peões e ciclistas. Em contraste, os regulamentos de outros países europeus reconhecem a vulnerabilidade dos modos suaves de mobilidade, que são protegidos através da responsabilização do operador do elemento mais pesado e, potencialmente, mais perigoso: o veículo automóvel”150. A necessidade de alterações à legislação levou a que tivessem sido redigidos projetos-lei, bem como, projetos de resolução que demonstram a necessidade de passarem a constar essas questões no corpo legislativo. A necessidade de implementação de novas medidas resultaram em várias resoluções da Assembleia da República: a n.º 3/2009, de 5 de fevereiro, que recomendou ao Governo a elaboração do Plano Nacional de Promoção da Bicicleta e Outros Modos de Transporte suave; a n.º 4/2009, de 5 de fevereiro, que recomendou ao Governo a promoção de redes de modos suaves a integrar nos planos de mobilidade urbana; a n.º 80/2009, de 14 de agosto, que recomendou ao Governo que procedesse a alterações ao Código da Estrada, reforçando direitos de ciclistas e peões; a n.º 14/2012, de 9 fevereiro, que recomendou ao Governo a promoção da mobilidade sustentável com recurso aos modos suaves de                                                  148 Prefácio do CdE, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/CodigoDaEstrada/Documents/Codigo_Estrada_2014_versaoWEB.pdf, (consultado em 15/11/2017) p.1 149 Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, que promove o uso seguro da bicicleta em meio urbano. Esta associação composta por cidadãos (ciclistas essencialmente) de todo o país, tem desenvolvido nos últimos anos um papel muito ativo na defesa da mobilidade em bicicleta, através da elaboração de estudos. Após críticas veementes ao CdE vigente antes da introdução da Lei n.º 72/2013, colaborou com a Assembleia da Republica nos trabalhos de alteração do mesmo, sugerindo uma reestruturação de algumas normas, indo de encontro a outros países europeus. Documento de propostas de alteração disponível para consulta em: https://docs.google.com/presentation/d/1Rm6bAlrKZC4dHRuCUDM1WWUkRGBV6c6kr2uyLadLmd0/edit#slide=id.gc19ee074_145, (consultado em 15/12/2017). 150 Posição da MUBi em relação ao Código da Estrada nas versões anteriores à introdução do Lei n.º 72/2013, de 03/09, disponível para consulta em: http://mubi.pt/2013/04/05/os-lapsos-graves-da-proposta-de-revisao-do-codigo-da-estrada-a-discutir-em-breve-no-parlamento/, (consultado em 15/11/2017). 
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transporte, nomeadamente através de “medidas práticas que garantam efetivas condições de circulação aos seus utilizadores e o reforço da sua segurança [por via da necessidade de alteração CdE com normas mais favoráveis para os ciclistas]”151.  Bem antes da introdução das alterações legislativas, alguma jurisprudência alertava já para o facto da necessidade de adequação das nossas normas à realidade atual. Podemos ler no Acórdão do STJ de 04/10/2007, na declaração do voto do Juiz João Bernardo, que “[n]o nosso país, à parte o recebimento das directivas, o legislador tem-se mantido imóvel perante a enormidade que atingiu a circulação automóvel, comparada com a do tempo em que se conceberam as disposições do Código Civil”152.  Noutro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça pode ler-se “[o] direito comunitário, apresentando-se como garante de uma maior protecção dos lesados (alargando o âmbito da responsabilidade pelo risco), veio – em várias directivas – consagrar a protecção dos interesses dos sinistrados, vítimas de acidentes de viação, numa sociedade como a nossa em que, o excesso de veículos (estacionados ou em circulação) criou desequilíbrios ambientais, limitou o espaço 
pietonal e aumentou potencialmente a sinistralidade”153. E acrescenta, “[t]oda esta ideia de protecção da vítima, numa sociedade onde o excesso de veículos, estacionados ou em circulação, criou desequilíbrios ambientais, limitou o espaço pietonal e aumentou potencialmente a sinistralidade, tem levado a União Europeia a criar normas de maior incidência indemnizatória”154.                                                    151 Paulo Adriano Gonçalves Berardo ANDRADE, “O Direito, o Ambiente e a Mobilidade Sustentável: Aspetos Jurídicos da Mobilidade em Bicicleta”, 2012, pp. 97 e 98, disponível em www.fd.uc.pt., (consultado em 06/02/2018). 152 Acórdão de 04/10/2007 do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 07B1710, disponível em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018).  153 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB, disponível em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018).   154 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB, disponível em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018).  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1.1. Introdução do conceito de Utilizadores Vulneráveis  A partir de 2013, com as alterações promovidas pela Lei n.º 72/2013, de 03/09155, passou a reconhecer-se o estatuto dos utilizadores vulneráveis, algo inexistente até então. Consideram-se 
utilizadores vulneráveis, “peões e velocípedes, em particular, crianças, idosos, grávidas, pessoas 

com mobilidade reduzida ou pessoas com deficiência”156.  Como a própria expressão indica, por utilizadores vulneráveis entendem-se todos aqueles que se encontram numa posição mais frágil quando circulem na via pública – estradas ou passeios - e perante os quais deve existir um especial cuidado na proteção da sua integridade física157. São várias as referências ao longo do Código da Estrada aos utilizadores vulneráveis e à necessidade de circular com especial cuidado e mantendo as distâncias de segurança158.   “Devido a algumas características da bicicleta - ausência de habitáculo, dimensão, estabilidade e velocidade reduzidas - os seus ocupantes (condutores e passageiros), quando partilham a via pública com os veículos motorizados, estão menos protegidos. Daí que a probabilidade de sofrerem ferimentos, em caso de acidente ou queda, seja superior, conforme foi oportunamente demonstrado, e sejam considerados utentes vulneráveis”159.                                                  155 Entretanto alterada Lei n.º 116/2015, de 28/08, pelo DL n.º 40/2016, de 29/07 e, mais recentemente, pela Lei n.º 47/2017, de 07/07. 156 Art.º 1.º, al. q), do DL n.º 114/94, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 72/2013, de 03/09. 157 (...) [o]s condutores e passageiros de velocípedes fazem parte do conjunto de utentes que, devido a uma série de particularidades, algumas relacionadas com características do próprio veículo, são considerados vulneráveis requerendo, por conseguinte, uma atenção especial por parte das entidades com responsabilidades nesta área, bem 
como dos condutores dos outros veículos”. Relatório 2015 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/FichasTematicas/Documents/2015/VELOCIPEDES(FT%2030d)_18jan17.pdf, (consultado a 26/01/2018). 158 Art.º 3.º, n.º 2; Art.º 11.º, n.º 3; Art.º 18.º, n.º 1; Art.º 24.º, n.º 1; Art.º 25.º, n.º 1; Art.º 78.º, A n.º 2, e Art.º 164.º, n.º 2.º, al. d).  159 Relatório 2015 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/FichasTematicas/Documents/2015/VELOCIPEDES(FT%2030d)_18jan17.pdf, (consultado a 26/01/2018). 
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1.2. Alterações na condução de velocípedes e coexistência com outros veículos As alterações ao Código da Estrada trouxeram várias alterações de relevo no âmbito dos velocípedes160. Uma das mais importantes alterações foi a introdução da obrigatoriedade de distância de 1,5m nas ultrapassagens de veículos a velocípedes e peões que, até então, eram obrigados a circular nas bermas161. Até 2013, não existia qualquer referência na lei a esta obrigatoriedade, somente indicações para a realização de manobras de ultrapassagem em segurança. Não obstante, o novo código obriga ainda que o condutor ocupe o lado da faixa de rodagem destinado à circulação em sentido contrário ou, se existir mais que uma via de trânsito no mesmo sentido, a via de trânsito à esquerda daquela em que circula o veículo ultrapassado162. Deste modo, salvaguarda-se que a distância de 1,5m será assegurada de forma a garantir que a ultrapassagem é feita em segurança, evitando os habituais “rasantes”. A obrigatoriedade de os velocípedes cederem a passagem aos restantes veículos foi abolida na nova lei, colocando os velocípedes em situação de igualdade em relação a outros. Enquanto que até 2003, os velocípedes eram equiparados a veículos com tração animal163, a partir desta data, adquiriram novo estatuto e têm igualmente prioridade perante outros veículos se se apresentarem pela direita num cruzamento não sinalizado164. O mesmo se verifica no caso de uma faixa de rodagem ser atravessada por uma zona de circulação de velocípedes, estando o condutor do automóvel obrigado a ceder a passagem aos velocípedes165. Nas rotundas, gozam do mesmo estatuto que os veículos a motor, sendo estes obrigados a ceder a passagem aos velocípedes que circulem pela direita166.  A Lei n.º 72/2013, de 03 de março trouxe algo de inovador na circulação de velocípedes nas estradas: a possibilidade de circulação a par na mesma via167. Até 2013, tal era expressamente                                                  160 O art.º 112.º da Lei n.º 72/2013, de 03/09 explana o conceito de velocípede.  161 Art.º 18.º, n.º 3.  162 Art.º 38.º, n.º 3.º.  163 Mantém-se a obrigatoriedade de cedência de passagem dos veículos com tração animal aos veículos a motor, art.º 32.º, n.º 6, do CdE.  164 O n.º 4 do art.º 32.º na versão do DL n.º 138/2012, de 05/07 deixou de existir na versão atual do Código da Estrada.  165 Art.º 32.º, n.º 2, do CdE. 166 Art.º 30, n.º 1, do CdE. 167 Art.º 90.º, n.º 2.  
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proibido, salvo se se tratasse de uma pista especial e não causasse transtornos à circulação168. A circulação a par é uma medida interessante para promover a segurança dos velocípedes, uma vez que cria nos condutores dos veículos automóveis uma maior noção de volume, reduzindo a tendência de pressionar o ciclista a encostar à berma. No caso de circulação com crianças com idade superior a 10 anos, a circulação a par representa a forma mais segura de acompanhamento e de promoção do uso do velocípede.  Além da possibilidade de circulação a par, introduziu o novo CdE a possibilidade de circulação numa posição mais central da via, contrariando a posição da legislação anterior que obrigava os ciclistas a circular o mais à direita possível. A nova versão do CdE permite aos ciclistas afastarem-se das bermas das estradas ou passeios169, zonas potenciadoras de acidentes. Note-se que é nas bermas que se encontram as caixas e grelhas de escoamento de esgotos, lixo acumulado, galhos de árvores, desníveis e outros.  Para além disso, a circulação pela berma pode ainda ser muito perigosa quando se encontram carros estacionados na mesma, uma vez que – por exemplo - a abertura de uma porta por parte de um condutor ou passageiro distraído, que não se aperceba que vem um ciclista a circular, pode mesmo causar a sua morte com o impacto170. O novo estatuto atribuído aos velocípedes deixou de os obrigar a encostar à berma para 
permitir a ultrapassagem de outros veículos, ao contrário do que sucedia na lei anterior: “[f]ora das localidades, em vias cuja faixa de rodagem só tenha uma via de trânsito afeta a cada sentido, os condutores de automóveis pesados, de veículos agrícolas, de máquinas industriais, de veículos de tração animal ou de outros veículos, com exceção dos velocípedes, que transitem em marcha lenta devem manter em relação aos veículos que os precedem uma distância não inferior a 50 m que permita a sua ultrapassagem com segurança”171. A circulação nas bermas continuou a ser permitida, mas o fim da sua obrigatoriedade foi fundamental para um posicionamento mais correto dos velocípedes na via, de modo a evitar os perigos já indicados.   A título de exemplo, veja-se um caso decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no qual o velocípede circulava na berma – de acordo com as normas à data– e foi mortalmente abalroado                                                  168 Art.º n.º 90, n.º 1.º al. e) do DL n.º 138/2012, de 05/07. 169 Art.º 90.º, n.º 3.  170 Acerca deste tema, atente-se um artigo bastante pertinente publicado no Ekonomista, disponível para consulta em: http://www.e-konomista.pt/artigo/dooring/, (consultado em 14/01/2018).  171 Art.º 40, n.º 1.  
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por um veículo que, circulando na via oposta, virou para o parque de estacionamento, local onde o ciclista ia a passar nesse exato momento. A distância entre os dois não ultrapassava 1,5m, não havia obstáculos na visibilidade do condutor do veículo e as condições meteorológicas eram boas. Deste acidente fatal, resultou uma pena para o autor material de um crime de homicídio por negligência, na pena de 4 meses de prisão, substituída pela pena de 120 dias de multa. Uma pena questionável se atendermos ao facto de se tratar de um homicídio172.  Numa perspetiva inovadora, anterior à introdução da permissão de circular no meio da via, o Tribunal da Relação de Évora, em julgamento de um sinistro do qual resultou um óbito, entendeu que se o lesado circulasse a 1,20m da berma ter-se-ia tornado mais visível, o que lhe poderia ter salvado a vida. O condutor do velocípede foi atingido mortalmente por um veículo a motor, tendo o condutor alegado que não o viu. O condutor do veículo a motor foi absolvido em 1.ª Instância da acusação de homicídio por negligência, tendo vindo a ser posteriormente julgado e condenado pelo mesmo crime pelo Tribunal da Relação de Évora173. A circulação de veículos nas rotundas sofreu também alterações, nomeadamente com a introdução de um artigo novo174. O legislador definiu que a circulação numa rotunda só deverá ser feita pela via da direita, se o condutor pretender sair na primeira saída; de outro modo, deverá circular pela esquerda até se estar a aproximar da saída pretendida, altura em que deverá cuidadosamente e sinalizando a manobra de forma adequada, mudar a direção para sair. A esta regra, ficaram imunes os veículos de tração animal, os velocípedes e os veículos pesados. Significa isto que o condutor do velocípede poderá circular ao longo de toda a rotunda pela via do lado direito, não obstante ter obrigação de facilitar a saída da rotunda de outros veículos. Esta permissão do CdE apesar de visar salvaguardar a segurança dos ciclistas nas rotundas, poderá encorajar a circulação dos ciclistas no perímetro exterior da rotunda (apesar de não obrigar) colocando-o numa posição de maior perigo, dado que, não poucas vezes, uma vez que é frequente os ciclistas serem abalroados pelos veículos a motor que apressadamente querem sair da mesma e, muitas vezes, sem assegurarem a segurança da manobra.                                                  172 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 05/20/2010, Processo 1823/07.5TBPFR.P1.S1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018).  173 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 18/02/2014, Proc. 199/12.3GDSTB.E1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018). 174 Art.º 14.º - A da Lei n.º 72/2013, de 03/09.  
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A circulação de velocípedes deixa de ser obrigatória nas pistas especiais175, podendo estes optar pela circulação na estrada, se considerarem que aquela pista não oferece as condições de segurança, conforto ou competitividade face à estrada. De realçar que esta possibilidade de opção apenas é possível se não existir sinalização vertical que obrigue o velocípede a seguir pela via dedicada, incorrendo numa sanção se não cumprir a sinalética176. De referir ainda uma particularidade nesta questão: enquanto o Código da Estrada se modernizou e tornou possível a opção pela zona de circulação, o regulamento da sinalética de trânsito não acompanhou estas alterações. Significa isto, que nos podemos deparar com situações em que havendo duas vias paralelas, uma estrada e uma via dedicada a velocípedes devidamente sinalizada como tal, enquanto o CdE permite ao velocípede circular pelo caminho que lhe for mais adequado, o regulamento de sinalização obriga-o a seguir a via dedicada, sob pena de ser sancionado177.   As vias dedicadas a autocarros178 podem agora ser partilhadas com veículos de duas rodas, desde que autorizados pela respetiva Câmara Municipal, contrariando a legislação anterior que limitava a circulação ao transporte para o qual a via havia sido criada179.  As passagens de velocípedes adquiriram equiparação às passagens para peões. Significa isto que o novo CdE obriga agora os condutores dos veículos a cederem a passagem aos condutores de velocípedes, sempre que no seu caminho surja um atravessamento em ciclovia180. O condutor do veículo deve abrandar e parar, assegurando a travessia em segurança dos velocípedes já a circular naquela via.  A legislação introduzida em 2013 no CdE inseriu um conceito inovador em Portugal, mas já muito enraizado noutros países: as zonas de coexistência181. Entendem-se como zonas de coexistência, zonas em que os utilizadores vulneráveis possam circular livremente utilizando toda                                                  175 Tradicionalmente conhecidas por ciclovias.  176 Art.º 27.º, D7a, do Decreto Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 177 Art.º 27.º, D7a, e art.º 29.º do Decreto Regulamentar, n.º 22-A/98, de 1 de Outubro. 178 Os chamados corredores BUS, via cuja circulação apenas poderá ser feita por autocarros.  179 Nova redação do art.º 77.º pela Lei n.º 72/2013, de 03/09, no qual o n.º 3 passou a ser o n.º 5 e foi introduzido o regime de exceção ao n.º 1, através do n.º 3 e n.º 4. 180 Art.º 103.º.  181 Art. 1.º, al. bb) “Zona de coexistência» - zona da via pública especialmente concebida para utilização partilhada por 
peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito e sinalizada como tal”, pela redação da Lei n.º 72/2013, de 03/09.  



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 45 

a via182, inclusive realizar jogos183, ainda que naturalmente respeitando todos aqueles que nelas circulem e não dificultando a passagem de veículos184. Nestas zonas fica impedido o estacionamento, exceto em zonas assinaladas, bem como a instalação de quaisquer meios de publicidade que possam dificultar ou impedir a passagem. A velocidade nestas zonas deve ser reduzida, devendo o condutor do veículo estar atento de modo a assegurar a segurança dos que circulam naquela zona, parando se tal for necessário185. A circulação de veículos em bermas e passeios está impedida salvo se o acesso aos prédios o exija186. Mas enquanto que até 2013 esta proibição era genérica, com a introdução das alterações ao CdE, os velocípedes passaram a gozar de um regime de exceção. Os velocípedes ficam autorizados – não obrigados - a circular nas bermas, desde que não impeçam a circulação ou coloquem em perigo os peões e, estão ainda autorizados, nas mesmas condições, a circular nos passeios até aos 10 anos de idade187. O transporte de passageiros em velocípedes já era possível na versão do DL n.º 138/2012, de 05 de julho, desde que fossem cumpridos todos os requisitos legais de segurança previstos188. De destacar a remoção da obrigatoriedade do uso de capacete no caso de transporte de crianças, existente na versão anterior189. O uso do velocípede assumiu um lugar de maior relevo e proteção com a alteração da lei, passando a existir uma responsabilização superior dos condutores dos veículos relativamente aos utilizadores vulneráveis, nomeadamente peões e ciclistas190. A própria lei determina que “[o] 

condutor de um veículo não pode pôr em perigo os utilizadores vulneráveis”191.                                                  182 Art.º 78.º -A, n.º 1, al. a).  183 Art.º 78.º -A, n.º 1, al. b).  184 Art.º 78.º -A, n.º 1, al. d). 185 Art.º 25.º e art.º 78.º-A, n.º 1, al. c).  186 Art.º 17.º.  187 Art.º 17.º, n.º 2 e n.º 3. 188 Art.º 91.º, n.º 2 e n.º 3.  189 Art.º 91.º, n.º 2, al. c).  190 Art.º 3º, n.º 2;  art.º 11.º, n.º 3; art.º 18º, n.º 1;  191Art.º 11.º, n.º 3, na versão da Lei n.º 72/2013, de 03/09 (este número não existia no DL n.º 138/2012, de 05/07). 
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 A atenção aos utilizadores vulneráveis, a redução das velocidades na proximidade de zonas de velocípedes ou peões192, a cedência de passagem a velocípedes que circulem em zonas próprias193, a redução de velocidade e distanciamento de 1,5m dos ciclistas nas ultrapassagens realizadas por veículos194, a proibição de ultrapassagem e estacionamento antes das zonas de velocípedes e nas mesmas195, são algumas das medidas introduzidas.  Todas as alterações ao Código da Estrada trouxeram um contributo positivo para uma maior proteção dos utilizadores vulneráveis e para a promoção de um meio de transporte mais sustentável, no entanto, há ainda muito trabalho por fazer, especialmente se tivermos em atenção o que já é prática comum noutros países europeus.     
                                                 192 Art.º 25.º, n.º 1, al. a).  193 Art.º 32.º, n.º 3.  194 Art.º 38.º, n.º 3 al. e). 195 41.º n.º 1, al. d); Art.º 49.º, n.º 1, al. f).  
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Capítulo III  Análise de alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros 1. Análise de alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros. 1.1. Considerações Preliminares. 1.2. Análise da Danish Road Traffic Act – Sistema jurídico dinamarquês. 1.3 Análise da Loi de Badinter – França. 1.4 Strict Liability – Países Baixos. 1.5. Alemanha 1.6. Breve análise de ordenamentos jurídicos sem aplicação de Strict Liability no âmbito da circulação automóvel 1.6.1. Reino Unido. 1.6.2. Estados Unidos   1. Análise de alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros. Neste capítulo, serão abordados alguns sistemas jurídicos estrangeiros, no âmbito da proteção atribuída aos utilizadores vulneráveis que circulam nas estradas, procurando compreender as suas diferenças em relação ao sistema jurídico português.  1.1. Considerações Preliminares  
“Every Accident is one too many”196 - a expressão pertence à Comissão Nacional de Segurança Rodoviária dinamarquesa, mas retrata uma situação que se estende a diversos países. Estima-se que, no mundo inteiro, o número de mortes nas estradas seja de cerca de 1.2 milhões de pessoas enquanto que o número de feridos ascenda aos 50 milhões de pessoas, este                                                  196 Danish Road Safety COMMISSION, Every accident is one too many - a shared responsibility, Danish Road Safety Commission National Action Plan, 2013, disponível para consulta em:   http://www.faerdselssikkerhedskommissionen.dk/sites/kombelt.dev2.1508test.dk/files/filer/Danish%20National%20Action%20plan%202013-2020%20%E2%80%9CEvery%20Accident%20is%20one%20too%20many%20%E2%80%93%20a%20shared%20responsibility.pdf, (consultado em 30/11/2017) 
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valor equivale ao número de pessoas somando os habitantes das cinco maiores cidades do mundo197. De acordo com os dados recolhidos pela World Health Organization, as mortes na estrada representam cerca de 25% do total de mortes no mundo. Diariamente cerca de 3000 pessoas perdem a vida na estrada, sendo que entre 1998 a 2002, o número de mortes passou de 750.000 a 1.183.492198. A integração de um sistema jurídico de Strict Liability surgiu da necessidade de contrariar o aumento do trafego automóvel e o aumento conexo da sinistralidade automóvel199.  Transportar termos jurídicos de um ordenamento jurídico para outro poderá ser algo perigoso, principalmente se atendermos a uma tradução literal, cuja aplicação contextual poderá por vezes não ser a mais correta. Posto isto, podemos definir a Strict Liability em sentido literal como uma responsabilidade direta, automática. Os franceses utilizam a expressão “responsabilité du fait des choses” e os alemães “gefährdungshaftung” para determinar a responsabilidade pelo risco200. Todos os ordenamentos jurídicos possuem Strict Liability, como responsabilidade sem culpa, no entanto, nem todos a aplicam com a mesma extensão. Neste capítulo analisaremos diversos ordenamentos jurídicos e a aplicação dada da Strict Liability quanto à proteção dos utilizadores vulneráveis em acidentes com veículos a motor201.                                                   197 Dados recolhidos pela World Health Organization; World Health ORGANIZATION, World report on road traffic injury prevention, Switzerland, 2014, p. 3.  198 World Health ORGANIZATION, World report on road traffic injury prevention, cit., p. 4.  199 “Na Alemanha, a Responsabilidade Objectiva existe, desde que surgiram os motores de combustão interna. A lei alemã coloca a responsabilidade em quem operar uma máquina que tem a potencialidade de provocar lesões corporais em terceiros (Betriebsgefahr): uma motosserra, um comboio, uma faca, … Mas como já se explicou acima, essa responsabilidade pode ou não significar culpa do operador. A lei, na Alemanha (assim como em muitos outros países, Dinamarca, Áustria, etc) tem em consideração que uma pessoa que opere uma máquina inerentemente perigosa será considerada responsável, mesmo em certos casos em que cumpra as regras. Por isso, se um sinistro acontece, este risco inerente de operar uma máquina potencialmente perigosa é sempre tido em consideração, tendo como resultado que, quase sempre, o condutor do veículo a motor será, pelo menos, parcialmente responsável. Esta responsabilidade de compensação é transferida para o seguro obrigatório do veículo a motor”. Mário Alves em http://mubi.pt/2014/10/16/perguntas-mais-frequentes-sobre-responsabilidade-objetiva, (consultado em 26/02/2018).  200 Gerhard WAGNER, Strict Liability in European Private Law, disponível para consulta em: https://www.researchgate.net/publication/228224891, (consultado em 20/01/2018). 201 Em França, a Loi de Badinter assumiu as diretrizes desta figura jurídica. 
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Há ainda que fazer distinção de dois tipos de responsabilidade aplicável aos condutores de veículos a motor: (i) enquanto a Absolute Liability não permite qualquer tipo de defesa ou de diminuição da responsabilidade, ou seja, o condutor é responsabilizado pelos danos ainda que a outra parte tenha agido com culpa; (ii) a Strict Liability admite situações nas quais o lesado que tiver agido com culpa poderá ser considerado parcialmente responsável, podendo o condutor do veículo a motor, reaver 50% do valor dos danos que aquele sofreu, sendo que os restantes 50% serão assumidos pelo próprio lesado202.  A Strict Liability surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos e a sua aplicação centrava-se em atividades que, pela sua natureza, implicassem um risco alto de provocar danos, ou seja, 
de atividades consideradas “perigosas”203, ainda que todos os intervenientes tomassem todas as precauções204. A Strict Liability consiste, assim, na responsabilização pelos danos provocados a outrem, através da utilização consciente de um elemento perigoso no espaço público, independentemente de o agente ter atuado com culpa, negligência ou intenção205.  A regra que fundamenta esta opção legislativa é relativamente simples: aquele que pratica em interesse próprio uma atividade potencialmente perigosa deve ser responsável pelos danos que a mesma provocar206. Apesar de o fundamento da Strict Liability se aproximar do conceito de                                                  202 Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda BARBOSA, Estudos a propósito da Responsabilidade Objetiva, 1ªEdição, Principia, Cascais, 2014, p. 41.  203 “In determining whether an activity is abnormally dangerous, the Restatement (Second) of Torts § 520 (1976) sets forth the following factors: (a) existence of a high degree of risk of some harm to the person, land, or chattels of others; (b) likelihood that the harm that results from it will be great; (c) inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; (d) extent to which the activity is not a matter of common usage; (e) inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and (f) extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes”. City of Neodesha v. BP Corporation. North America Inc., disponível para consulta em: https://casetext.com/case/city-of-neodesha-v-bp-corp-n-am-inc, (consultado em 20/01/2018). 204 Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», Boston College Environmental Affairs Law Review, Vol. 42, Issue 2, Article 7, 2015, p. 491, disponível para consulta em: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2176&context=ealr, (consultado em 30/11/2017). 205 “The legal ‘responsibility’ does not require the tortfeasor to neglect his duty of care consciously or non-consciously”. Gerhard WAGNER, Strict Liability in European Private Law, 2013, p. 3. Disponível para consulta em:  https://www.researchgate.net/publication/228224891, (consultado em 10/06/2017). 206 “The defendant is liable because he created or controlled a source of danger that poses an increased risk of harm 
to one’s neighbours”. Gerhard WAGNER, Strict Liability in European Private Law, cit., p.2. 
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responsabilidade objetiva, os dois institutos consagram formas de aplicação distintas no âmbito de colisão de veículos com utilizadores vulneráveis – tema que aqui se trata - pelo que não poderemos falar de similaridade.   No âmbito dos veículos a motor, baseia-se esta lei na premissa de que o condutor de um veículo a motor deve ser, independentemente de ter agido com negligência, automaticamente responsável pelos danos causados a peões e ciclistas pelo uso do seu veículo dentro e fora das estradas. Este instituto tem não só uma preocupação com a segurança dos utilizadores vulneráveis, na medida em que, considera que os veículos a motor são um fator potenciador de acidentes de viação dos quais podem resultar ferimentos graves ou mesmo a morte daqueles, mas integra ainda uma componente ecológica, dado que a proteção conferida promove um maior uso de meios cicláveis e, paralelamente, a redução do uso de veículos a motor desacelerando o inerente desgaste ambiental207.  
“Do ponto de vista do legislador alemão, o uso de um veículo a motor envolve um risco acrescido de causar danos, pelas características particulares do tráfego motorizado (o seu peso significativo e a possibilidade de velocidades elevadas). Por isso, os veículos motorizados representam uma fonte de perigo muito específica. Quando este perigo se materializa, e são causados danos, o indivíduo que controla o veículo a motor deve ser responsável por reparar os danos”208.  A Strict Liability fomenta uma maior consciência social, obrigando os condutores de veículos a adotar uma consciência pessoal sempre presente dos riscos inerentes à condução, persuadindo a uma condução mais responsável, e penalizando severamente os que provocam danos ou ofensas corporais nos utilizadores vulneráveis.                                                   207 “Traffic accidents have developed into one of the great economic and social problems of today. In the United States and Western Europe more than 50.000 persons are now killed by traffic every year, while almost two million persons suffer injury. The personal sufferings and economic losses of survivors and disable persons are great and so are the economic losses and the inconvenience caused to society, through loss of production, increase social expenses, and 

strain on the capacity of hospitals and other institutions.”, Bernhard GOMARD, «Compensation for Automobile Accidents in the Nordic Countries», The American Journal of Comparative Law, 1970, pp. 80-107. 208 Retirado de: https://www.kanzlei-heskamp.de/index.php/haftungsfragen/betriebsgefahr, (consultado em 26/02/2018).  
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Por outro lado, altera a forma de reclamar a compensação por danos decorrentes de acidentes. Segundo este paradigma, não é o lesado quem tem de provar que sofreu danos provocados por um veículo decorrentes de um acidente de viação, mas sim, é o condutor do veículo que tem de provar que o velocípede agiu com manifesta negligência e terá sido essa a causa do acidente.  Esta opção jurídica varia de país para país, sendo mais ou menos protetora dos utilizadores vulneráveis. Iremos de seguida analisar alguns dos sistemas jurídicos que já contemplam este tipo de legislação e compreender de que modo contribui para a redução de acidentes e de mortos em acidentes de viação.  
“In Austria, Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands, and Sweden the rule (variable but essentially the same in all these nations) is that the driver of the motor vehicle should automatically, and regardless of negligence, be held liable for the injury caused to pedestrians or cyclists by his or her use of that vehicle on (or off) the road”209.   1.2. Análise da Danish Road Traffic Act – Sistema jurídico dinamarquês A Dinamarca tem sido pioneira e exemplo para outros países na implementação de medidas que diminuam o número de automóveis em circulação210 e, consequentemente, a sinistralidade, promovendo desse modo a proteção dos utilizadores vulneráveis211.                                                   209 Neilson W, Proposal for Strict Liability in Scottish Road Traffic Cases, 2010, disponível para consulta em: http://www.spokes.org.uk/wp-content/uploads/2010/02/1302-Bill-revised-version-Strict-Liability-15-02-13.pdf, (consultado em 29/11/2017). 210 “16 million Dutch people make more cycle journeys between them than 300 million Americans, 65 million British and 20 million Australians all added together, and they do so with greater safety than cyclists in any of those countries.” David Hembrow, A Million Journeys Per Hour by Bike, disponível para consulta em:  http://www.aviewfromthecyclepath.com/2011/02/million-journeys-per-hour-by-bike.html?m=1, (consultado em 29/11/2017).  211 “Dutch citizens make more trips via bicycle each day than the United States, Great Britain and Australia combined”. Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», Cit., p. 483.  
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A Danish Road Traffic Act, legislação dedicada às regras de trânsito na Dinamarca, recebeu em 1985 a introdução da Strict Liability.  Na introdução desta lei, pode ler-se: "Any person in charge of a power driven vehicle shall be liable for any damage caused by such vehicle by a traffic accident or by an explosion or a fire arising from fuel‐feeding installations in the vehicle”212. Até 1986 existia uma presunção de culpa do motorista, o qual tinha de provar que o acidente não se havia dado por negligência sua. Com a introdução da Strict Liability, o proprietário ou condutor de um veículo motorizado é (quase) sempre responsável pelos danos que causar a um utilizador vulnerável213. De acordo com a legislação dinamarquesa, o condutor de um veículo a motor pode assumir a responsabilidade em diferentes situações. Vejamos214:  i) O condutor do veículo é sempre responsável pelos danos provocados pelo veículo, quer seja pela circulação do mesmo, por explosão do veículo ou fogo proveniente do sistema de combustível do veículo215.  ii) O detentor do veículo está obrigado a compensar o lesado pelos danos não patrimoniais, porém, o dever de compensar poderá ser reduzido ou eliminado se a pessoa lesada ou falecida tiver contribuído deliberadamente para os danos. iii) Do mesmo modo, a compensação também poderá ser reduzida ou, em casos excecionais, eliminada se o lesado ou falecido adotou uma conduta cuja negligência grosseira teve contribuição direta para os danos.                                                   212 DFIM - Danish Motor Insurers' Bureau, Strict Liability and Compensation, The Danish Model, 2011, disponível para consulta em: https://rf.gov.pl/files/3106__5145____Nowoczesne_rozwiazania_w_zakresie_kompensacji_szkod_komunikacyjnych_____Warszawa__21_marca_2011_r_.pdf, (consultado em 01/12/2017). 213 Bernhard GOMARD, «Compensation for Automobile Accidents in the Nordic Countries», cit., p. 87. 214 Se se tratar de uma colisão entre veículos a motor, deverão ser apuradas as circunstâncias em que o mesmo se verificou de modo a haver responsabilização pelos danos. Nestes casos, a compensação pelos danos materiais será na proporção da culpa, enquanto que os danos físicos são sempre compensados a ambos os condutores dos veículos intervenientes, ou seja, nenhum interveniente fica ilibado de compensar o outro.  215 Capítulo 16, §101, Notice of the Road to Traffic Act, disponível para consulta em: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185819, (consultado em 20/11/2017). 
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iv) A compensação pelos danos patrimoniais segue o mesmo raciocínio, podendo ser reduzida ou eliminada se o lesado contribuiu deliberadamente para a verificação dos danos, ou, agiu com negligência grosseira, contribuindo para os mesmos216. v) Nos sinistros em que o velocípede se despista sozinho e sem causas externas, não haverá lugar a compensação por danos. Note-se que o ónus da prova da responsabilidade do lesado, recai sobre a seguradora que representa o proprietário do veículo217, sendo esta diretamente responsável perante o lesado. A Danish Road Traffic Act impõe a obrigação de existência de um seguro nos veículos a motor e define o modo como este seguro garantirá as compensações nos sinistros218.  As seguradoras responsabilizam-se pela indemnização. Uma vez que a resolução das situações é uniforme e as compensações estão já previamente definidas nesta lei, as reclamações das indemnizações tornam-se mais céleres. O exercício do direito de regresso apenas terá viabilidade se o lesado tiver agido com negligência grosseira. Ou seja, a seguradora tem de pagar de imediato os danos e, só depois, pode exigir em tribunal o reembolso do que pagou, caso consiga provar o dolo ou a negligência grosseira do lesado. A Strict Liability implica que, num acidente, o utilizador mais forte e com maior poder de destruição seja responsável pelos danos causados em utilizadores vulneráveis219. Esta lei faz uma distinção natural entre o utilizador mais vulnerável e menos vulnerável. Protege os utilizadores                                                  216 Capítulo 16, §101, PCS2 e PCS3, Notice of the Road to Traffic Act, disponível para consulta em: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185819, (consultado em 20/11/2017). 217 Capítulo 16, §104, Notice of the Road to Traffic Act, disponível para consulta em: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=185819, (consultado em 20/11/2017). 218 Bernhard GOMARD, «Compensation for Automobile Accidents in the Nordic Countries», Cit., p. 82.  219 “Accidents involving pedestrians most frequently happen at junctions in urban areas. Older people and children are usually the most vulnerable – the former because they become more in rm with age, and the latter because they have not yet developed a full understanding of the dangers of traffic”. Danish Road Safety Commission, Every accident is one too many - a shared responsibility,  The Danish Road Safety Commission National Action Plan 2013-2020, 2013, p. 71, disponível para consulta em: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/20151210_2_dk_nat_rsap_2013-2020_-_in_english.pdf. 
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vulneráveis, aqueles que irão sofrer mais danos físicos em caso de colisão220, e obriga a que os condutores de veículos a motor estejam mais atentos e sejam mais responsáveis no momento em que estão a conduzir221.  Estudos realizados entre 2010 e 2011, na Dinamarca, revelaram que em 13% dos acidentes mortais que ocorreram naquele período de tempo, pelo menos um era ciclista. Nos acidentes que implicaram danos físicos, durante o mesmo período, em 23% dos casos, pelo menos um ciclista esteve envolvido. Ainda entre 2010 e 2011, verificou-se que 12% das mortes, 21% dos feridos muito graves e 16% dos feridos ligeiros decorrentes de acidentes, eram ciclistas222. Note-se ainda que muitos dos acidentes com velocípedes nunca chegam a ser reportados, desconhecendo-se assim os números reais de ocorrências.  1.3. Análise da Loi de Badinter – França A Strict Liability teve a sua primeira expressão em França no século XIX no âmbito da compensação por danos causados por animais. A premissa era simples: quem possuía e utilizava os animais em proveito próprio, assumia a responsabilidade pelos danos que estes causassem. A natural perigosidade dos animais, provocada pela sua imprevisibilidade, fez com que a Strict Liability se tornasse uma necessidade223.  Em 1985, através da Lei 85 - 677 de 5 de julho, a Strict Liability é introduzida na legislação francesa, no âmbito da circulação terrestre.  O Código de Napoleão de 1804 havia já introduzido                                                  220 “Pedestrians are vulnerable road users who are often seriously injured on the roads. 16% of those killed in 2010–

2011 were pedestrians, while 13% of serious injuries and 7% of minor injuries were to pedestrians”. Danish Road Safety Commission, Every accident is one too many - a shared responsibility, Cit., p.  72. 221 “Inattention may be caused by many things. Studies from Sweden show that tiredness is a factor in at least one in four fatal accidents. Then there are a large number of potential distractions both outside and inside the vehicle that 
can take the driver’s attention away from the traffic and create dangerous situations.”, Danish Road Safety Commission, Every accident is one too many - a shared responsibility,  Cit., p.  63.  222 Dados retirados de: The Danish Road Safety Commission National Action Plan, Every Accident is one too many – a shared responsibility, Cit., p.  77. 223 Cees Van DAM, European Tort Law, Cit., p. 402. 
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normas que configuravam responsabilidade objetiva224, no entanto, a Loi de Badinter foi criada no sentido de melhorar a posição das vítimas nos acidentes de circulação terrestre225. A Loi de Badinter recebeu o nome do seu impulsionador, Richard Badinter, Ministro da Justiça à época226. A sua preparação demorou cerca de duas décadas e teve como base as premissas do maior nome da responsabilidade civil em França, André Tunc227.  O caráter específico trazido pela Loi de Badinter verifica-se desde logo pela expressa aplicação das suas normas a vítimas que não sejam condutores de veículos a motor228. Determina a lei que os lesados serão compensados pelos danos não patrimoniais sofridos, para os quais não tenham contribuído com culpa229.  A Loi de Badinter configura ainda uma proteção superior às vítimas com menos de 16 anos, com mais de setenta anos, ou, independentemente da idade, possuam uma incapacidade permanente de 80%. A Lei determina que este grupo mais vulnerável será sempre compensado de todas as lesões não patrimoniais que sofra230. O condutor do veículo a motor que tenha também sofrido danos verá a sua compensação limitada ou excluída, atendendo ao grau de culpa com que atuou na verificação do acidente231.  A responsabilidade do condutor do veículo apenas será afastada se este provar que o utilizador vulnerável, devido a um “erro indesculpável”, provocou o acidente ou, se colocou deliberadamente numa posição propícia a sofrer os danos232. Será considerada uma falha                                                  224 Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda BARBOSA, Estudos a propósito da Responsabilidade Objetiva, Cit., p. 19. 225 Eva STEINER, French Law, A Comparative Approach, 2ª Edição, Second Edition, Oxford University Press, 2018, p. 275.  226 Jaap HAGE, Brams AKKERMANS, Introduction to Law, Springer, 2014.   227 Cees Van DAM, European Tort Law, Second Edition, Oxford University Press, 2013, p. 408.  228 Art.º 3.º da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 229 Art.º 3.º 1ª parte da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 230 Art.º 3.º 2ª parte da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 231 Art.º 4.º da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 232 Artigo 3.º da Lei 85-677 de 5 de Julho, na versão de 14 de Janeiro de 2010, disponível para consulta em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114, (consultado em 20/11/2017).  
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indesculpável, se o utilizador vulnerável, sem justificação, se colocou numa situação de especial perigosidade, a qual deveria ter previsto233. Segundo as normas europeias, todos os veículos devem possuir seguro, transferindo-se assim a responsabilidade da compensação do condutor para a seguradora. Esta assume o pagamento da compensação ao lesado, podendo, no entanto, exercer o direito de regresso sobre este, se ficar judicialmente comprovado que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do lesado ou por este provocado voluntariamente234. Deste modo, a companhia de seguros assume em primeira instância a compensação do lesado, podendo posteriormente reaver as quantias pagas.  A forma de compensação será em princípio resolvida extrajudicialmente, apenas sendo necessário recurso às vias judiciais caso não haja acordo entre as partes. Este acordo tem início na apresentação, até oito meses após o acidente, de uma proposta por parte da companhia de                                                  233 Cees Van DAM, European Tort Law, cit., p. 409. 234 “Article L211-1: Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article”. Code des assurances, disponível para consulta em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF6C08D343530515FCBE2D6F20441E21.tpdila17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006795331&dateTexte=20170507&categorieLien=cid#LEGIARTI000006795331, (consultado em 21/11/2017).  
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seguros ao lesado – ou, caso o lesado tenha entretanto falecido, à família deste – que contemple uma indemnização pelos danos sofridos. Não estando a situação da vítima ainda estabilizada, a proposta poderá ser provisória, devendo a proposta definitiva ser apresentada no prazo de cinco meses após a consolidação do estado de saúde daquela235. O lesado pode ainda requerer judicialmente uma indemnização à seguradora pelo agravamento dos danos sofridos, pela demora no pagamento da indemnização236.  Para que a indemnização seja assumida pela seguradora do veículo, é necessário que este seja identificado. Caso o responsável não tenha sido localizado ou não possua um contrato de seguro, será o Fundo de Garantia criado pelo Estado, a assumir a indemnização pelos danos. A polícia deverá elaborar um relatório no qual sejam referidos esses factos e, deverá o mesmo ser remetido para o Fundo de Garantia, num prazo de 10 dias237.  A indemnização pelos danos tem de ser requerida, baseando-se em critérios objetivos - danos patrimoniais, lucros cessantes e danos emergentes - e subjetivos - danos não patrimoniais. O sistema francês não determina um valor limite para as indemnizações238 e, prevê ainda, a livre escolha dos cidadãos pelo local onde pretendem ser medicamente tratados, o qual não terá qualquer custo, dado que é suportado pelo Estado239. Não havendo ninguém responsável pelos danos, o lesado será compensado pelo sistema de segurança social francês de forma imediata e automática, independentemente da condição financeira e do facto de o indivíduo em causa não ter pagado todas as suas contribuições sociais240. A Loi de Badinter representa uma responsabilidade objetiva mais extrema, mas a sua implementação teve um efeito muito positivo, quer ao nível da redução dos tempos de espera pelas indemnizações, quer pela resolução extrajudicial da maioria dos casos em que se verificaram                                                  235 Art.º 12.º da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 236 Art.º 22.º da Lei 85 - 677 de 5 de julho. 237 Michel CANNARSA, Compensation for Personal Injury in France, disponível para consulta em:  http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/2002/cannarsa.pdf, (consultado em 21/11/2017). 238 Brenda MITCHELL, Report on Strict Liability, disponível para consulta em: https://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/534678/05_Research-Report-on-Strict-Liability.pdf, (consultado em 05/12/2017). 239 Michel CANNARSA, Compensation for Personal Injury in France, cit., p. 15. 240 Michel CANNARSA, Compensation for Personal Injury in France, cit., p. 24. 
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danos físicos em utilizadores vulneráveis provocados por um veículo a motor241. A Federação Francesa das Companhias de Seguro, da qual fazem parte 234 companhias de seguros, representando assim 90% do mercado francês de seguradores, apoia a Loi de Badinter, uma vez que os litígios passaram a ser resolvidos maioritariamente fora dos tribunais, permitindo reduzir o número de processos judiciais (e consequentemente os custos) e a atribuição mais célere das indemnizações aos acidentados242.  A introdução desta lei, inserida num programa de melhoria das condições de circulação em segurança, permitiu ainda reduzir o número de sinistros. Entre 1975 e 1998 houve uma redução de 42.6% de queda da mortalidade nas estradas243. O risco de sinistros em França, reduziu de 140 acidentes por milhar de milhão de quilómetros percorridos em 1957 para cerca de 7 acidentes por milhar de milhão de quilómetros em 2010, significando uma descida de 4,8% por ano. Esta descida é reforçada pela redução do número de mortes que passou de 18.032 em 1972 para cerca de 3.469 em 2016244.  
“The mobilization of the French Government and the relevant institutions, particularly civic organizations, together with a strong accident prevention and monitoring policy, reduced traffic fatalities in France by 20%, from 7242 in 2002 to 5732 in 2003. Much remains to be done, but one thing is already clear: it is by changing mentalities that we will, together, manage to win this 

collective and individual struggle for life”245.                                                   241 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 22, (consultado em 30/11/2017).  242 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 22, (consultado em 30/11/2017). 243 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 22, (consultado em 30/11/2017). 244 Road Safety Development, France, p.3. Disponível para consulta em: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/specialist/erso/pdf/forecast/dacota-forecast-factsheet-france_en.pdf,(consultado em 13/02/2018).  245 Jacques CHIRAC, President of France, World report on road traffic injury prevention, 2004, disponível para consulta em: http://cdrwww.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/intro.pdf, (consultado em 30/11/2017). 
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1.4. Strict Liability – Países Baixos A Holanda, ou Países Baixos como também é conhecida, é um dos países mais avançados em termos de mobilidade. Tal só foi possível com a criação de algumas medidas cujo objetivo foi promover a circulação dos utilizadores vulneráveis em segurança, nomeadamente através de criação de infraestrutura adequadas e alterações legislativas. Nessa senda, foi introduzida em 1994 a Road Traffic Act, a legislação que regula as regras de trânsito.  
“Under Dutch law, pedestrians and cyclists are considered “weaker participants in traffic246”. É com base no disposto no artigo 185 da Road Traffic Act, que os utilizadores vulneráveis encontram a sua proteção247. No sistema holandês não encontramos no texto da lei a terminologia Strict Liability, no entanto, a essência do artigo 185 Road Traffic Act corresponde a este instituto, na medida em que os condutores de veículos são responsáveis quando colidem com um ciclista ou peão.  Determina o n.º 1 daquele artigo que, em caso de acidente na estrada que envolva um veículo a motor, o proprietário ou detentor do veículo é responsável pelos danos causados em pessoas ou objetos não transportados por aquele veículo. Se o acidente se dever exclusivamente a uma falha do condutor do veículo, este suportará a totalidade dos danos. Se, por outro lado, o utilizador vulnerável tiver utilizado uma conduta negligente que tenha contribuído para o acidente, o detentor do veículo será responsabilizado em 50% pelo risco (regra dos 50%)248, sendo os outros 50% determinados pelo grau de culpa da conduta adotada pelo utilizador vulnerável. Deste modo, no caso de acidentes com utilizadores vulneráveis, aplica-se a regra dos 50%, podendo esta percentagem aumentar atendendo às circunstâncias nas quais se verificou o acidente e à extensão e gravidade dos danos que se verificarem.                                                   246 Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 487.  247 Michelle C W Slimmen & Willem H van Boom entendem até que o artigo 185 é “amigo das vítimas”, “In practice, 

the provisions of article 185 WVW, the Dutch Road Traffic Act, are mostly ‘victim friendly’”., Michelle C W SLIMMEN & Willem H van BOOM, Road Traffic Liability in the Netherlands, April 2017, disponível para consulta em: https://www.researchgate.net/publication/316787475_Road_Traffic_Liability_in_the_Netherlands, (consultado em 10/11/2017). 248 Railway book art.º 185 WVW, disponível para consulta em: http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/verkeers-en-vervoersrecht/art-185-wvw/spoorboekje-185-wvw.pdf, (consultado em 25/10/2017).  
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“If [the cyclist] was indeed at fault, the driver is still liable for [fifty percent] of the damage. Dutch [lawmakers] considered this to be reasonable, because the non-motorised road user usually 
suffers more and more severe damage”249. Havendo contribuição tanto do condutor do veículo a motor como do utilizador vulnerável para o acidente, é analisado de que modo cada uma das partes contribuiu para o mesmo, distribuindo-se a responsabilidade pelos danos. Para dirimir estas situações, o sistema jurídico holandês prevê análise de determinados critérios de equidade:  i) “Betriebsgefahr”, que consiste no risco operacional, ou seja, o perigo sobre os utilizadores vulneráveis do veículo a motor, devido à massa e velocidade que pode atingir no trânsito;  ii) o grau de gravidade dos erros de condução praticados;  iii) a limitação da culpa;  iv) a gravidade dos danos causados pelo veículo;  v) e, outras circunstâncias especiais250.  Numa situação de colisão do veículo a motor com uma criança de idade inferior a 14 anos, o condutor fica obrigado a compensar 100% dos danos sofridos, salvo se conseguir provar que a criança agiu deliberadamente para provocar o acidente251. Neste caso, havendo danos para o próprio condutor do veículo, uma vez que a criança é inimputável, poderão os pais ou os responsáveis legais da mesma a ter de assumir a responsabilidade pelos mesmos.  

A fixação da responsabilidade pelos danos será analisada com base na “distribuição causal” e numa ponderação de juízos de equidade, à semelhança do que se verifica quando há contribuição de um utilizador vulnerável para o acidente. A responsabilização total – salvo a                                                  249 NL Cycling, Strict liability in the Netherlands, 2013, disponível para consulta em: https://bicycledutch.wordpress.com/2013/02/21/strict-liability-in-the-netherlands/, (consultado em 30/11/2017). 250 Railway book art.º 185 WVW, disponível para consulta em: http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/verkeers-en-vervoersrecht/art-185-wvw/spoorboekje-185-wvw.pdf, (consultado em 25/10/2017). 251 Railway book art.º 185 WVW, disponível para consulta em: http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/verkeers-en-vervoersrecht/art-185-wvw/spoorboekje-185-wvw.pdf, (consultado em 25/10/2017).  
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exceção referida - baseia-se na premissa de que as crianças não têm ainda a maturidade suficiente para assumir o cuidado necessário na estrada de forma a evitar acidentes252. O detentor do veículo só fica desresponsabilizado pelos danos se o acidente se dever a uma causa de força maior, incluindo situações em que tenha sido um terceiro a causa do acidente253. Desta ressalva estão apenas excluídas as situações em que o acidente envolva um veículo a motor e um velocípede, nestes casos, o condutor será responsável não podendo alegar uma situação de força maior254.  Uma situação de força maior pode configurar-se de duas formas: se o condutor do veículo conduziu de forma exemplar, sem falhas, ou se a falha é irrelevante para o acidente; e, se os erros de um terceiro eram de tal forma improváveis que o condutor não teria forma de os prever255.  A lei prevê ainda a possibilidade de o acidente se dever a intervenção de terceiros, nomeadamente da vítima, podendo nestes casos o condutor não responder pelos danos causados. Tal como na situação de força maior, o comportamento de terceiro deve ser completamente alheio à conduta do condutor, configurando uma situação impossível de prever. Para determinar a                                                  252 “Hence, adult victims are less strongly protected than young victims: as a regards the former category, the defence of overmacht is force majeure instead of (almost) intencional conduct, and the defence of contributory negligence leads to a minimum of 50% instead of a general rule of 100%. Although similar arguments for protection have been put forward for both groups (vulnerability of pedestrians and cyclists, compulsory liability insurance of the motor vehicle, easy establishment of liability), the argument for extra protection of youngsters is their extra vulnerability 
because of their lack of experience and their childish impetuosity”. Wolfgang ERNEST, The Development of Traffic Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 144. 253 “According to the case law, a driver needs to anticipate that pedestrians and cyclists violate traffic regulations, for example driving through red lights, changing directions without indicating, crossing the road without looking, riding a bicycle at night lights, etc. More particularly, a moped driver has to anticipate that if he overtakes pedestrians on a moped and cycle track, they may suddenly move sideways. And a car driver has to anticipate that a pedestrian may suddenly cross the road in front of his car. There are, however, also a few examples of cases in which a driver has successfully invoked force majeure, for example when a cyclist drove through a red traffic light and was hit by a bus 
driving at low speed and whose driver only saw the cyclist at the very last moment”. Wolfgang ERNEST, The Development of Traffic Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 139. 254 Art.º 185, n. º1, Chapter XII, Road Traffic Act 1994, disponível para consulta em http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2017-07-12#HoofdstukXII_Artikel185, (consultado em 25/10/2017).  255 Supreme Court, HR 22 May 1992, NJ 1992/527 (ABP / Winterthur), disponível para consulta em: https://www.navigator.nl/document/id15761992052214665nj1992527dosred (consultado em 25/10/2017).  
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existência de uma força exterior à conduta do condutor, devem ser analisados seis pontos fundamentais quer do seu comportamento, quer do local onde o acidente se verificou: a velocidade com o que o condutor circulava; o grau de antecipação em relação aos erros de circulação dos outros utilizadores da estrada; a velocidade de reação a estes erros; visibilidade; iluminação; e, ponto de embate256.  O art.º 185.º não se aplica em três situações: i) quando se trata de danos em pessoas ou coisas transportadas pelo veículo responsável; ii) quando se verificam danos em outros veículos decorrentes de uma colisão entre dois veículos; ii) quando estão envolvidos animais vadios; e, por último, iv) este artigo não é aplicável a veículos estacionados. Não havendo aplicação do art.º 185.º, deverá ser regulada a situação com base no artigo 6: 162 do Código Civil257.   Neste sistema jurídico, além da responsabilização do condutor que imputa um ónus de cuidado reforçado durante a condução e, ao mesmo tempo, confere uma proteção extra aos utilizadores vulneráveis, está ainda prevista uma inversão do ónus da prova: em vez de ser o lesado a ter de provar que os danos foram causados por um veículo a motor, terá de ser o condutor do veículo a motor - o utilizador do veículo mais forte - a provar que a culpa do acidente não foi sua258. WOLFGANG ERNEST destaca que o ónus da prova é o aspeto distintivo mais importante entre a norma específica prevista pelo o art.º 185.º e a norma geral prevista pelo art.º 6:162 do Código Civil Holandês, na medida em que, o sucesso das reclamações de compensações de danos reside maioritariamente, se não sempre, no ónus da prova259.  O condutor do veículo a motor, atendendo às características do mesmo, deve estar consciente da especial perigosidade e dos riscos que a utilização do veículo na via pública poderá                                                  256 Railway book art.º 185 WVW, disponível para consulta em: http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/verkeers-en-vervoersrecht/art-185-wvw/spoorboekje-185-wvw.pdf, (consultado em 25/10/2017).  257 Wolfgang ERNEST, The Development of Traffic Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 132.  258 “The burden of the proof for determining that fault lies with the more powerful road user. The reasoning behind this law is that operating a motor vehicle carries an inherent risk”. ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for 
Presumed Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., p. 23. 259 Wolfgang ERNEST, The Development of Traffic Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 142. 
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implicar260 e, uma vez que pela sua utilização retira um benefício financeiro ou pessoal, deverá ser responsável pelos danos que provocar a outrem261.  As condições inerentes aos veículos a motor (veículos ligeiros ou veículos pesados, de passageiros ou de carga) são um dos pontos mais relevantes na ponderação da contribuição das partes para o acidente, na medida em que divergem muito quanto ao tamanho e ao peso em relação a um velocípede. Os danos que um destes veículos pode provocar num acidente na estrada são consideravelmente superiores e de carácter mais gravoso do que os danos provocados por uma bicicleta262.  A lei holandesa, a par dos restantes países da União Europeia, obriga os veículos a motor a possuir um seguro de responsabilidade civil. Este seguro tem na sua génese a compensação pelos danos provocados pelos veículos em situações como as que fomos abordando. Porém, verificando-se um acidente no qual não é possível identificar o veículo que provocou o mesmo, os 
danos serão ressarcidos pelo “Waarborgfonds”, o fundo de garantia automóvel. Este fundo intervém em cinco situações: i) se o veículo causador dos danos é desconhecido; ii) se o veículo que causou os danos não tem seguro; iii) se o veículo causador dos danos foi furtado e o seu proprietário teve conhecimento do furto; iv) se a companhia de seguros se encontra insolvente; v) se o proprietário/detentor estiver isento da obrigação de possuir seguro263.  

“In the Netherlands, the law’s only effect is to determine financial responsibility after a 

collision already happened, by dictating which party’s insurance company pays for the collision’s resulting damage. Even still, automobile drivers who know they will be held financially responsible for a collision might act more cautiously on the roads. Although insurance companies might pay the liabilities, accidents might also cause an increase in insurance rates. Even the automobile                                                  260 “Motorists operate vehicles in full knowledge of this inherent risk, and strict liability is an attempt to have this risk 

mitigated”. ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., p. 23. 261 Wolfgang ERNEST, The Development of Traffic Liability, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 136. 262 Mário José Dias MEIRELES, Como Promover a Mobilidade Ciclável em Portugal. O caso da cidade de Braga., Braga, Dissertação de Mestrado, Universidade do Minho, Escola de Engenharia, 2017, p. 65, disponível para consulta em: http://hdl.handle.net/1822/45423 (consultado em 25/10/2017) 263 Disponível para consulta em: https://waarborgfonds.vereende.nl/over-het-waarborgfonds/, (consultado em 25/10/2017). 
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driver who does not care about the safety of the cyclist will surely care about the impact on his 
wallet”264.  A introdução das alterações legislativas aqui referidas, aliadas ao investimento nas infraestruturas, permitiram à Holanda reduzir em 77% o número de mortos na estrada provocados por acidentes de viação265, entre 1970 e 2010, tornando-se assim um país de referência no âmbito de segurança rodoviária266. Em 2015, o número de sinistros envolvendo carros foi de mais de meio milhão, tendo originado 841.000 queixas. Apesar destes números, o número de vítimas mortais tem decaído desde 1973, sendo que em 641 vítimas mortais, 224 eram passageiros de carro e 185 eram ciclistas267.  “The long-term development of cycling and cyclist fatalities in the Netherlands clearly shows that the risk for cyclists increases as motorised traffic volumes increase”268.   1.5. Alemanha No sistema jurídico alemão a Gefährdungshaftung – responsabilidade sem culpa - tem uma forte presença desde 1909 através da Road Traffic Act, tendo sido um dos primeiros países                                                  264 Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 502. 265 “In fact, in the Netherlands, which has a population of 6,652,800 people and approximately 16,500,000 bicycles, Dutch citizens make more trips via bicycle each day than the United States, Great Britain, and Australia combined. Even with a higher rate, cycling in the Netherlands results in far fewer fatalities than cycling in the United States. In the United States, in the early 2000s, there were approximately fifty-eight cyclist deaths for every one billion kilometers cycled. In the Netherlands in 2010, on the other hand, there were only twelve cyclist fatalities for every one billion kilometers cycled. Thus, cyclists in the United States are about five times more likely to be involved in a fatal crash 
than their Dutch counterparts”. Retirado de Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 483. 266 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., p. 23. 267 Michelle C W SLIMMEN & Willem H van BOOM, Road Traffic Liability in the Netherlands, 2017, disponível para consulta em: https://www.researchgate.net/publication/316787475_Road_Traffic_Liability_in_the_Netherlands, (consultado em 20/01/2018).  268 German Institute of Urban Affairs, “Cycling Expertise”, disponível em: https://nationaler-radverkehrsplan.de/sites/default/files/forschung_radverkehr/cye-a-08.pdf, (consultado em 6/12/2017). 
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a tomar medidas em relação à perigosidade inerente aos veículos a motor269. Tal como já vimos noutras situações anteriores, também neste ordenamento jurídico, a responsabilização sem culpa de determinadas atividades, tem como base o facto de ser retirada uma contrapartida da prática de uma atividade potencialmente perigosa270. O legislador alemão entende que a prática de certas atividades, como a condução de veículos, implica riscos para a sociedade - Betriebsgefahr ou Operating risk – riscos que deverão ser assumidos pelos seus titulares271. Os veículos a motor implicam uma especial perigosidade272 devido às suas características: o peso excessivo273, a capacidade de atingir grandes velocidades e um alto risco de provocar danos físicos ou mesmo a morte em utilizadores vulneráveis, em caso de acidente274.  O art.º n.º 7.º, Liability of the owner, Schwarzfahrt, da Road Traffic Act, determina que é responsável pelos danos o detentor275 de um veículo ou reboque, se durante a condução provocar um acidente do qual resultem danos não patrimoniais, danos patrimoniais, ou, a morte de outrem. Incluem-se aqui os danos provocados por todo o tipo de veículos que sejam conduzidos                                                  269 Mathias REIMANN and Joachim ZEKOLL, Introduction to German Law, second edition, 2005, Kluwer Law Internacional, EUA, p.215.  270 Mathias REIMANN and Joachim ZEKOLL, Introduction to German Law, cit., p.216. 271 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 24. 272 (1) § 7 StVG - Haftung des Halters, Schwarzfahrt, disponível para consulta em: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__7.html, (consultado em 20/10/2017). 273 Note-se que um veículo ligeiro poderá ter em média um peso estimado entre 1000Kg e 3500kg. Informação disponível em: http://www.antram.pt/attachments/upload/Guia%20Transportador/12.%20Ve%C3%ADculos,%20Acess%C3%B3rios%20e%20Equipamentos.pdf (consultada em 30/11/2017).  274 “In almost all accidents speed is relevant in one way or the other; driving at lower speeds usually allows for braking or avoiding movements to prevent collisions. The higher the driving speeds (especially of motor vehicles) the more serious are the injuries caused by accidents. The risks posed by high driving speeds are increased where visibility is 
obstructed, especially through parked cars”. German Institute of Urban Affairs, “Cycling Expertise”, disponível em: https://nationaler-radverkehrsplan.de/sites/default/files/forschung_radverkehr/cye-a-08.pdf, (consultado em 06/12/2017). 275 O detentor será aquele que usa o carro em seu proveito e através despensas próprias. O detentor será responsável pelos danos que o veículo provocar, independentemente de quem o conduzia no momento do acidente. Gerald PINDLER and Oliver RECKERS, Tort Law in Germany, 2011, Wolters Kluwer, Netherlands, p. 87. 
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mecanicamente, desde que não estejam ligados a carris e excluem-se da aplicação do art.º 7.º os veículos de locomoção lenta, que não atinjam velocidades superiores a 20 quilómetros por hora276.  A indemnização pelos danos deverá ser, preferencialmente, a restituição da situação no seu estado original, ou seja, colocando o lesado na situação em que ele estaria se não tivesse sofrido o dano. Quando esta não se afigura possível pelo tipo de danos, será atribuída uma compensação financeira277. A indemnização poderá ser excluída se o acidente se dever a uma situação de força maior, 
“höhere Gewalt“ ou “Act of God“278, ou seja, uma situação de caráter extraordinário que impediu o condutor de evitar o acidente279.  Se comportamento negligente do lesado tiver contribuído para o acidente, isto poderá significar uma redução no montante da indemnização a pagar-lhe, mediante uma análise das circunstâncias do acidente e à proporção que o risco contributivo de cada uma das partes no acidente280. As crianças com menos de 10 anos não serão responsáveis pelas suas ações, o que significa que o condutor será sempre responsável, independentemente de a criança ter culpa no acidente ou não281.                                                  276 Gerald PINDLER and Oliver RECKERS, Tort Law in Germany, cit., p. 87.  277 Mathias REIMANN and Joachim ZEKOLL, Introduction to German Law, cit., p.222. 278 Road Traffic Act disponível para consulta em: https://dejure.org/gesetze/StVG/7.html (consultado em 20/10/2017). 279 (2) § 7 StVG - Haftung des Halters, Schwarzfahrt, disponível para consulta em: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__7.html, (consultado em 20/10/2017). 280 “For example, the court of ‘Neuburg an der Donau’ looked at a case where a cyclist had entered the lane of oncoming 
traffic and collided with a car. The court did not grant the motorist’s demand for 100% damages, but instead 

established 75% liability for the cyclist and 25% to the motorist. As noted by Brümann, “The cyclist in this case has to pay 75% of the TOTAL damages and the motorist 25%. ‘TOTAL’ is important here, as damage to the car could be a few scratches and to the cyclist lifelong disability. In such a case, the cyclist (or his liability insurance) would have to pay 75% of the costs of repair for the car’s paintwork and the motorist’s insurance would have to contribute 25% to the cyclist’s lifelong subsistence”. ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on 
Scotland’s Roads, cit., p. 25.  § 254 contributory negligence, Civil Code, BGB, disponível para consulta em: https://dejure.org/gesetze/BGB/254.html (consultado em 20/10/2017). 281 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 25. 
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O sistema alemão, à semelhança dos restantes países europeus, prevê a obrigatoriedade de um seguro automóvel obrigatório282. O lesado numa colisão com um veículo a motor poderá requerer o pagamento da indemnização diretamente à seguradora do veículo que provocou os danos283. Não havendo acordo entre as partes, a questão será resolvida judicialmente.  O direito germânico permite mesmo que, caso o condutor do veículo seja também o proprietário, sejam interpostas duas ações distintas para reclamar uma indemnização pelos danos causados pelo veículo, sendo uma interposta com base na culpa e outra no risco, de forma a que as duas formas de responsabilização possam coexistir284.  Na Alemanha, cerca de 10% da circulação é realizada em bicicleta, chegando este valor aos 44% na cidade de Greifswald, 38% em Munster e 25% em Gottingen285. Sendo um país cuja legislação protege os restantes utilizadores dos danos dos veículos a motor, torna-se um país mais seguro para a circulação em bicicleta. Essa segurança reflete-se em números: 17 acidentes envolvendo ciclistas por um milhar de milhão de quilómetros percorridos286.   1.6. Breve análise de ordenamentos jurídicos sem aplicação de Strict Liability no âmbito da circulação automóvel 1.6.1. Reino Unido O Reino Unido é dos poucos países europeus que, embora possua no seu ordenamento jurídico a noção de responsabilidade objetiva (Strict Liability, liability without fault), não contempla ainda um regime especial atinente à circulação de veículos terrestres e, por conseguinte, à                                                  282 http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_90/pdfs/11.pdf (consultado a 20/02/2018). 283 Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG) § 115 Direktanspruch, disponível para consulta em:  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__115.html, (consultado em 20/02/2018). 284 Mathias REIMANN and Joachim ZEKOLL, Introduction to German Law, cit., p.216. 285 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 25. 286 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 25. 



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação  

  Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 68 

proteção de utilizadores vulneráveis, a par de outros países como a Roménia, Malta, Chipre e Irlanda287.  No Reino Unido, a responsabilidade objetiva é uma realidade aplicável a situações como a reclamação do consumidor de um produto com defeito, ou do trabalhador pela utilização de material laboral defeituoso, ou, por qualquer cidadão perante animais fugitivos288. No entanto, em relação aos sinistros envolvendo utilizadores vulneráveis, o Reino Unido continua ainda bastante relutante, fundamentando-se esta posição legislativa na pretensão da lei de considerar motoristas de veículos a motor ou ciclistas, inocentes até que seja provado que agiram com culpa289.  Neste sistema jurídico, a regulação dos sinistros com veículos a motor é realizada de acordo com as regras da responsabilidade subjetiva, necessitando o utilizador vulnerável de alegar e provar que a conduta negligente ou dolosa do condutor do veículo, foi a causa do acidente, do qual ele saiu lesado. Esta prova terá de ser feita em sede judicial, a expensas suas, em processo intentado para o efeito290. Nestas circunstâncias, o titular do veículo ocupa, naturalmente, numa posição mais confortável uma vez que, perante um sinistro com um utilizador vulnerável não sofrerá danos consideráveis, pois não necessita de produzir prova de que não teve responsabilidade no acidente uma vez que esta caberá ao lesado291.                                                   287 Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 490.  288 Brenda MITCHELL, Cycle Law Scotland, Report on Strict Liability, cit., p.5, disponível para consulta em: https://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/534678/05_Research-Report-on-Strict-Liability.pdf (consultado a 05/012/2017). 289 Brenda MITCHELL, Cycle Law Scotland, Report on Strict Liability, cit. p.3, disponível para consulta em: https://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/534678/05_Research-Report-on-Strict-Liability.pdf (consultado a 05/012/2017). 290 "In fact, Parliament has passed a number of statutes with each subjecting a class of technical appliances or installations to strict liability, such as for the operation of nuclear or waste disposal facilities. In stark contrast to the legal situation in most continental European countries, the operation of motor vehicles is not subject to strict-liability. The liability for having caused a traffic accident remains exclusively the domain of fault-based liability”.  291 Presumindo que o utilizador vulnerável apenas sofre danos e não falece com o acidente pois, neste caso, terá de ser a sua família a intentar a respetiva ação judicial para reclamar a indemnização. Gerhard WAGNER, Strict Liability in European Private Law, p.5, disponível para consulta em:  http://ssrn.com/abstract=1766112, (consultado em 05/12/2017). 
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Nestes últimos trinta anos, mais de 30.000 peões e de 5.000 ciclistas faleceram, vítimas de uma colisão com um veículo a motor, nas estradas do Reino Unido. Atendendo a estes valores e, no intuito de fomentar uma alteração na lei britânica, foi criada a Road Share Campaign, uma comissão composta por pessoas de vários quadrantes, como representantes do governo local, juristas, técnicos de saúde, ciclistas e representantes da indústria dos transportes292. A Road Share Campaign tem como objetivo a introdução na lei da Strict Liability, de modo a que um ciclista seja compensado pelos seus danos em caso de colisão com um veículo a motor, sendo o condutor deste presumidamente responsável, cabendo-lhe o ónus da prova da situação contrária293. A Road Share Campaign propõe um regime semelhante aos que observamos nos pontos anteriores, nomeadamente ao da França. Uma das medidas proposta pela Road Share Campaign visa proteger a classe de cidadãos mais frágil, aplicando a Absolute Liability a adultos com mais de 70 anos ou crianças com idade inferior a 14, para que estes sejam sempre inteiramente indemnizados, independentemente de culpa294.   1.6.2. Estados Unidos Nos Estados Unidos, não encontramos Strict Liability no âmbito da mobilidade urbana295. No entanto, esta é prevista noutras matérias como, por exemplo, para dirimir situações de danos provocados por produtos defeituosos. A Strict Liability verifica-se nesta matéria na medida em que os produtores são considerados responsáveis por quaisquer danos que o seu produto possa provocar nos consumidores; esta responsabilização gera uma sensação de confiança permitindo                                                  292 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 4. 293  “In the present state of motor traffic, I am persuaded that any civilized system of law should require, as a matter of principle, that the person who uses this dangerous instrument on the roads – dealing death and destruction all round – should be liable to make compensation to anyone who is killed or injured in consequence of the use of it. There should be liability without proof of fault. To require an injured person to prove fault results in the gravest injustice 
to many innocent persons who have not the wherewithal to prove it”. NEILSON W, Proposal for Strict Liability in Scottish Road Traffic Cases, cit., p. 1, (consultado em 27/07/2016). 294 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 4. 295 Brenda MITCHELL, Cycle Law Scotland, Report on Strict Liability, 2012, p.3, disponível para consulta em: https://www.parliament.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/534678/05_Research-Report-on-Strict-Liability.pdf (consultado a 05/012/2017). 
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aos consumidores comprarem os produtos, confiantes de que o produtor tomou todas as precauções para garantir a segurança na elaboração dos mesmos296.  Apesar de a Strict Liability estar já estar implementada quanto aos outros ramos da US tort law system, os Estados Unidos ainda não avançaram com este instituto jurídico no que respeita à mobilidade pois, tal como se verifica no Reino Unido, a legislação dos diferentes Estados Americanos considera equiparados os veículos a motor e os velocípedes, atribuindo as mesmas responsabilidades aos condutores de cada um deles297. Os velocípedes são ainda equiparados a veículos a motor com os mesmos direitos e deveres, tornando assim difícil a indemnização dos danos sofridos por um ciclista num acidente na estrada298.   Apesar de não estar ainda prevista responsabilidade objetiva para regular acidentes de viação com utilizadores vulneráveis, os Estados Unidos299 começam a dar pequenos passos na promoção de medidas protetivas dos ciclistas, como é o caso da criação do estatuto de Vulnerable Road User Laws, que prevê a atribuição de penalizações pesadas a quem provocar danos severos ou a morte de ciclistas na estrada300.  
“Automobile drivers rarely face consequences after a collision with a cyclist. After hitting a cyclist, drivers commonly use the defense that they did not see the cyclist, even if the cyclist was riding legally within a marked bike lane. Even when accidents are the fault of the automobile                                                  296 Em 1944, o Supremo Tribunal da Califórnia considerou a Coca Cola Bottling Co.of Fresno culpada pelos danos físicos causados no rosto de uma empregada, provocados por uma garrafa que explodiu nas suas mãos. (Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 483. 297 Indicações da National Highway Traffic Administration, disponível para consulta em: https://www.nhtsa.gov/road-safety/bicycle-safety, (consultado em 05/12/2017). 298 Brenda MITCHELL, Report on Strict Liability, cit., p. 10, (consultado em 05/12/2017). 299 O Estado de Oregon foi pioneiro na criação da lei HB 3314 com penalizações mais pesadas para quem causar danos físicos ou a morte a utilizadores vulneráveis. https://www.tcnf.legal/vulnerable-roadway-user/ https://olis.leg.state.or.us/liz/2007R1/Downloads/MeasureAnalysisDocument/933, (consultado em 05/12/2017). 300https://www.tcnf.legal/vulnerable-roadway-user/, (consultado em 05/12/2017); https://www.livablestreets.info/vulnerable_road_users_vru_protection_laws_whoever_can_do_the_most_damage_has_to_be_the_most_careful, (consultado em 05/12/2017); https://bikeleague.org/content/model-vulnerable-road-user-law (consultado em 05/12/2017). 
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driver, and the collision results in the death of the cyclist, the automobile driver is rarely held liable. In most states, bicycles are considered “vehicles” in the eyes of the law”301. A Strict Liability, como fomentadora de uma circulação mais segura em bicicleta, não teve ainda aceitação num país como os Estados Unidos em que o uso do carro está muito enraizado302. 

                                                 301 Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 483. 302 “This attitude towards liability is unlikely to change any time soon, given America’s overwhelming car culture. For 

instance, in 2010, Colorado’s Republican gubernatorial nominee, Dan Maes, attacked his Democratic opponent, John Hickenlooper, for promoting cycling initiatives during his tenure as mayor of Denver, warning that they “could threaten our personal freedoms” (Osher 2010). Brenda MITCHELL, Report on Strict Liability, cit., p. 10, (consultado em 05/12/2017). 
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 Capítulo IV  A situação jurídica portuguesa  1. Análise do sistema jurídico português. 1.1 A sinistralidade em Portugal. 1.2 A introdução do seguro de responsabilidade civil obrigatório no ordenamento jurídico português. 1.3 Análise do sistema jurídico atual de compensações dos lesados.  1.4 Resolução de litígios resultantes de colisão entre veículos a motor e utilizadores vulneráveis: análise jurisprudencial.  1. Análise do sistema jurídico português. No presente capítulo faremos uma abordagem à situação jurídica atual, apontando algumas fragilidades no sistema jurídico português, no que diz respeito à proteção dos utilizadores vulneráveis. Segue-se uma proposta de introdução de alterações na legislação, fundamentada em ordenamentos jurídicos europeus, com resultados efetivos na proteção dos utilizadores vulneráveis.  1.1. A sinistralidade em Portugal A sinistralidade em Portugal revela valores alarmantes. Senão vejamos: de 2005 a 2016 ocorreram 400.183 acidentes com vítimas em Portugal. Foram registados 4.545 acidentes com atropelamento e fuga que deixaram 4.737 vítimas. Destas, 115 morreram, 296 ficaram gravemente feridas e 4.326 levemente feridas. Dos 400 183 acidentes resultaram 528 598 vítimas, de entre as quais 18.679 se inseriam na categoria velocípede e 69.931 na categoria peão. No que diz respeito às vítimas que eram peões, neste mesmo período morreram 1.839 pessoas, 5.942 ficaram com ferimentos graves e 62.150 ficaram com ferimentos leves. No que diz respeito aos peões, das 69.931 vítimas, 64.821 foram atropeladas. Já no que diz respeito aos velocípedes, morreram 399 pessoas; 1.220 ficaram com ferimentos graves e 17.060 ficaram com ferimentos 
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leves. De sinistros derivados do uso dos velocípedes, resultaram de 680 atropelamentos, 14.277 colisões e 2.768 despistes. Há uma variação do número de vítimas anual que vai desde 1.169 e 1.963, no caso dos velocípedes, e desde 5.537 e 6.470, no caso dos peões303.  Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a gravidade das lesões difere de acordo com o meio de transporte usado: “por cada 1000 condutores de velocípedes envolvidos em acidentes, verificaram-se 75 mortos e/ou feridos graves, o segundo valor mais alto, a seguir 
aos veículos de “2 rodas” a motor. Em comparação com os automóveis ligeiros, a probabilidade de os condutores de velocípedes sofrerem uma lesão grave ou fatal é praticamente 4 (quatro) 
vezes maior”304. No mesmo relatório, pode observar-se uma relação direta entre o aumento do número de utilizadores de bicicleta como meio de transporte e a diminuição da sinistralidade e da mortalidade. Através de dados comparativos entre países como a Holanda e Dinamarca, que apresentam índices altos de utilização de bicicleta como meio de transporte, é possível compreender a relação existente entre maior uso de bicicleta e menor taxa de mortalidade.305. Sendo os veículos a motor os maiores causadores dos acidentes com velocípedes, haverá naturalmente, uma redução na sinistralidade se o número de velocípedes em circulação aumentar e, ao mesmo tempo, diminuir 
                                                 303 Dados retirados do relatório de sinistralidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 2016, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Pages/default.aspx, (consultado em 22/02/2018). http://www.ansr.pt/Estatisticas/RelatoriosDeSinistralidade/Documents/2016/RELAT%C3%93RIO%20ANUAL%20-%20V%C3%8DTIMAS%20A%2030%20DIAS/Relat%C3%B3rio%20Anual%20Sinistralidade%20Rodovi%C3%A1ria%202016%2030d.pdf, (consultado em 19/02/2018). 304 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Fichas Temáticas: “Os Velocípedes”, 2015, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/FichasTematicas/Documents/2015/VELOCIPEDES(FT%2030d)_18jan17.pdf, (consultado em 26/01/2018). 305 As mesmas conclusões podem retirar-se do estudo de Jabcobsen. PL JACOBSEN, «Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling» cit., p. 208.  
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a circulação do número de veículos a motor306. “Policies that increase walking and bicycling appear to be an effective route to improving the safety of people walking and bicycling”307.   1.2. A introdução do seguro de responsabilidade civil obrigatório no ordenamento jurídico português  O aumento da circulação de veículos nas últimas décadas reviu-se num aumento do número de sinistros, trazendo um novo risco para a segurança das pessoas. De modo a assegurar a indemnização dos lesados pelos danos sofridos num sinistro e, em harmonização com o direito comunitário, foi criado o seguro de responsabilidade civil obrigatória. Foi com o Decreto-Lei 408/79, de 25 de Setembro que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1980308, que veio a ser introduzida na legislação portuguesa a obrigatoriedade do seguro automóvel, tendo este Diploma sofrido diversas atualizações até ser revogado pelo DL n.º                                                  306 Muitos acidentes de viação são provocados por excesso de velocidade, veja-se a posição do Tribunal da Relação de Coimbra acerca desta matéria: [c]omo se sabe, o conceito de velocidade excessiva, definido no art.24 nº 1 do CE, comporta duas realidades distintas: uma vertente absoluta (sempre que exceda os limites legais) e uma vertente relativa, a não adequação à situação concreta, que leva a que condutor não pare no espaço livre e visível à sua frente. E com a vertente relativa, a norma pretende que o condutor assegure que a distância entre ele e qualquer obstáculo visível é suficiente, para no caso de necessidade fazer parar o veículo sem ter de contar com os obstáculos que lhe surjam inopinadamente. Na verdade, o espaço livre e visível para o efeito de se considerar excessiva a velocidade tem sido entendido como a secção da estrada isenta de obstáculos que fica abrangida pelas possibilidades visuais do 
condutor. Em conformidade, prescreve o art.18 nº 1 do CdE que “ O condutor de um veículo em marcha deve manter entre o seu veículo e o que o precede a distância suficiente para evitar acidentes em caso de súbita paragem ou diminuição de velocidade deste”, e a ratio legis consiste em propiciar uma paragem rápida sem perigo de acidente, como se afirmava no antecedente art.5º, ou seja, garantir uma distância de segurança. A condutora do veículo circulava a uma velocidade na ordem dos 50 Km/h e, por conseguinte, no limite legalmente estabelecido dentro das localidades (art.27 nº 1 CE). Mas atentas as circunstâncias do local e do momento, sabido que existia uma passadeira para peões, um entroncamento, casa de um lado e do doutro, um café, impunha-se maior moderação na velocidade, 
pelo que se patenteia uma violação dos arts. 24 nº 1 e 25 nº 1 CE”. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 14/01/2014, Proc. 595/10.0TBVIS.C2, disponível para consulta em www.dgsi.pt. (consultado em 20/02/2018).   307 PL JACOBSEN, «Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling» cit., p. 209. 308 Entretanto já completado com o Decreto Regulamentar n.º 58/79, de 25 de setembro, que veio instituir do Fundo de Garantia Automóvel.  
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291/2007, de 21 de agosto309, também este entretanto alterado pelo DL n.º 153/2008, de 06 de agosto. Através da integração de Portugal nas Comunidades Europeias, surgiu a necessidade de instituir um sistema de seguro de responsabilidade civil automóvel harmonioso com o direito comunitário. Tal foi possível através da transposição das cinco Diretivas310 do Parlamento Europeu, hoje consolidadas e revogadas pela Diretiva 2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, a qual entrou em vigor em 8 de outubro de 2009, que prevê a regulação da circulação de veículos automóveis e a fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade311. Na senda da proteção dos lesados, o DL n.º 291/2007, de 21 de agosto, deu destaque ao Fundo de Garantia Automóvel, ao qual foi atribuído o caráter de derradeiro recurso de indemnização das vítimas, mas, ao mesmo tempo, de garante do aumento da proteção dos lesados. Este diploma contempla ainda a atualização dos capitais mínimos do seguro obrigatório                                                  309 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=812&tabela=leis.  310 A primeira Diretiva 72/166/CEE do Conselho, de 24 de Abril de 1972, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis e à fiscalização do cumprimento da obrigação de segurar esta responsabilidade. A segunda Diretiva 84/5/CEE do Conselho, de 30 de Dezembro de 1983, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil que resulta da circulação de veículos automóveis. A terceira Diretiva 90/232/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1990, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil relativo à circulação de veículos automóveis. A quarta Diretiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio de 2000, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil relativo à circulação de veículos automóveis e que altera as Diretivas 73/239/CEE e 88/357/CEE (Quarta diretiva sobre o seguro automóvel). A quinta Diretiva 2005/14/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, que altera as Diretivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao seguro de responsabilidade civil resultante da circulação de veículos automóveis. EUR-LEX, Seguro automóvel de responsabilidade civil, disponível para consulta em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al22028, (consultado em 04/01/2018). 311 Disponível para consulta em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32009L0103 (consultado em 04/01/2018) 
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e dos limites máximos de capital por sinistro, através de um processo faseado previsto para um período de transição de cinco anos, de caráter suave e progressivo312.   Como objeto do Regime do Sistema de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel, consta a obrigatoriedade de possuir seguro, a qual é definida pelo art.º 4.º daquele Diploma, que imputa a todas as pessoas que possam ser civilmente responsáveis pela “reparação de danos corporais ou materiais causados a terceiros por um veículo terrestre a motor para cuja condução seja necessário um título específico e seus reboques, com estacionamento habitual em 
Portugal” a obrigatoriedade de seguro para que esses veículos possam circular, encontra-se coberta por um seguro que garanta tal responsabilidade313.  O seguro de responsabilidade civil automóvel tem na sua génese a reparação dos danos provocados pelo veículo segurado, danos estes que podem ser materiais ou humanos e são decorrentes das suas características próprias (peso, tamanho, robustez...)314.                                                   312https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/72930793/201705032047/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice (consultado em 27/02/2018).  313 Art.º 4.º, n.º1, do DL n.º 291/2007, de 21 de agosto. 314  “É muito frequentemente glosada a frase de que aos condutores de veículos automóveis é inexigível contar com a negligência de outros utentes da via pública, conceito cuja valia está em franca decadência por diversos motivos. O primeiro é o de que as vias públicas, mais a mais quando atravessam localidades e não têm características especiais, são locais de convivência entre os diversos utentes, maxime entre os veículos e os peões, cada um dos quais deve utilizá-las tendo em atenção os demais. O segundo é o de que a condução automóvel, designadamente no que respeita ao factor da velocidade, deve ser exercida de tal modo que permita ao condutor imobilizar o veículo no espaço livre e visível à sua frente, o que, aplicado ao caso, implicaria também a atenção devida a outros possíveis obstáculos que se intrometessem na passagem do veículo. O terceiro e principal factor é o de que o direito estradal vem avançando, muito por força das Directivas Europeias em matéria de seguro automóvel, no sentido da concessão de maior tutela aos utentes mais vulneráveis das vias públicas. Tal manifesta-se principalmente no regime do seguro obrigatório mas projecta-se igualmente no instituto da responsabilidade civil rodoviária que não pode ficar desfasado do nível de protecção que é projectado pelas Directivas e que se deve traduzir quer em modificações do direito interno, quer numa diversa percepção da problemática da circulação e dos riscos da circulação automóvel. Ainda que tal não infirme a possibilidade de todos os utentes se harmonizarem, cumprindo as regras que sobre cada um incidem com vista a evitar a ocorrência de acidentes, pede-se aos condutores de veículos que tomem especiais cautelas e que circulem com uma especial atenção aos factores de risco que rodeiam a circulação designadamente quando circulem em 
localidades”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/03/2017, Proc. 2443/14.3T8BRG.G1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 27/02/2018). 
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Sendo a génese dos seguros obrigatórios a reparação pelos danos (de uma atividade que se pode qualificar como perigosa), é unânime a não aplicação europeia da mesma obrigatoriedade de seguro a velocípedes. Consegue-se compreender pelo menos duas razões simples para esta opção legislativa: por um lado, a sua estrutura e peso, comporta uma probabilidade muito pequena de provocar danos de montante ou a morte do seu utilizador ou de outrem, e, por outro, não havendo obrigatoriedade de seguro, potencia-se o aumento do número de utilizadores de bicicleta. A implementação de seguro obrigatório a velocípedes implicaria um ónus sobre os utilizadores destes veículos, que traria como consequências naturais a redução da utilização deste meio de transporte, o aumento do número de veículos automóveis315, o aumento dos níveis de sinistralidade (como consequência do aumento do número de veículos a motor em circulação) e o agravamento das condições ambientais316.  Acerca da problemática do seguro, o Tribunal Central Administrativo considerou que é 
indiscutível que “a circulação, nas vias onde a mesma é permitida, de velocípedes sem motor 
acresce um factor de risco à circulação rodoviária” e, embora os velocípedes sem motor circulem na via pública, não existe fundamento jurídico decorrente quer da Constituição da República Portuguesa, quer de qualquer instrumento normativo internacional reconhecido pelo Estado Português como vinculante na ordem jurídica nacional, que imponha ao Estado Português a obrigatoriedade de seguro que cubra o alegado risco de circulação317.  Além de ser evidente a não aplicação da obrigatoriedade de seguro obrigatório a velocípedes, estes deverão estar a coberto do seguro obrigatório aplicável a automóveis. Vai neste mesmo sentido, a posição da Diretiva Europeia de 2009/103/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Setembro de 2009318 que indica que os danos pessoais e materiais sofridos por                                                  315 Mário José Dias MEIRELES, Como Promover a Mobilidade Ciclável em Portugal. O caso da cidade de Braga., cit., p. 65.  316 “A motorist is less likely to collide with a person walking and bicycling if more people walk or bicycle. Policies that increase the numbers of people walking and bicycling appear to be an effective route to improving the safety of people walking and bicycling”. PL JACOBSEN, «Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling» Injury Prevention, 2003, pp. 205 a 209, disponível para consulta em: http://injuryprevention.bmj.com/content/injuryprev/9/3/205.full.pdf, (consultado em 17/02/2018).  317 Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 07/04/2016, Processo n.º 05750/09, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 17/02/2018). 318 Disponível para consulta em: http://www.aida-portugal.org/pdf/b88ad1d7e75ba0346db42a7edbb1a627.pdf, (consultado em 17/02/2018). 
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peões, ciclistas e outros utilizadores não motorizados das estradas, que “constituem habitualmente a parte mais vulnerável num acidente, deverão ser cobertos pelo seguro obrigatório do veículo envolvido no acidente caso tenham direito a indemnização de acordo com o direito civil 
nacional”. Deverá assim recair sobre a seguradora do veículo a motor, o ónus da indemnização dos danos sofridos pelos utilizadores vulneráveis caso o condutor do veículo automóvel seja responsável pelo acidente.  Apesar da existência de um seguro obrigatório que cobre os danos derivados de um acidente, não é pacífica, nestes casos, a atribuição da responsabilidade quando está em causa um peão ou um ciclista319. O incumprimento das normas de circulação é recorrente, permitindo que se verifiquem acidentes com muita frequência.  1.3. Análise do sistema jurídico atual de indemnização dos lesados  No sistema jurídico português, como já vimos, a circulação de veículos terrestres encontra-se ao abrigo da responsabilidade objetiva, fundada no risco, prescindindo a sua aplicação da culpa do condutor. A letra da lei confere a indemnização aos lesados dos danos que decorram dos riscos próprios do veículo320.  Os veículos a motor implicam um ónus de responsabilidade para o seu detentor, ónus quanto a uma utilização responsável321 e ónus quanto aos riscos próprios do veículo322. Porém, havendo uma colisão entre um veículo a motor e um peão ou um velocípede, da qual resultem                                                  319 Sinde Monteiro entende que “o facto de as pessoas serem obrigadas a conviver de perto com as máquinas em movimento, no seu dia-a-dia ao longo da vida, obriga a tão grande número de precauções acrescidas que se tornam desculpáveis negligências ou culpas leves dos lesados e se compreende que apenas a culpa grave (ou até muito grave 
ou extremamente grave) deste seja considerada bastante para afastar a responsabilidade”. Sinde MONTEIRO, «Direito dos Seguros e Direito da Responsabilidade Civil», Revista de Legislação e Jurisprudência, n.º 3977, 2012, p. 125. 320 Os riscos próprios do veículo, de acordo com os ensinamentos de ANTUNES VARELA, implicam tanto os danos provocados pelo veículo em circulação, como provocados pelo veículo estacionado. Poderemos aqui enquadrar várias situações como atropelamento de pessoas ou velocípedes, capotamento, colisão com outro veículo, destruição, lesão de bens, entre outras e, não menos importante, o condutor do mesmo, cuja conduta é elemento fundamental. João de Matos Antunes VARELA, Das obrigações em Geral, cit. p. 667. 321 A utilização responsável deve verter-se num cumprimento estrito das regras de trânsito, nomeadamente no controlo da velocidade.  322 Nos termos do art.º 503.º, do CC. 
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danos, estes terão de se munir dos meios legais adequados para requerer o ressarcimento dos mesmos, intentando a respetiva ação judicial.  A interposição da ação significa, para muitos lesados, uma longa e difícil batalha judicial, até que seja decretado um veredicto final. Significa isto que, entretanto, o peão não terá ainda recebido qualquer indemnização que o auxilie a dar continuidade à sua vida, ainda que tenha sofrido severos danos físicos ou mesmo incapacitantes323. Este ónus que impende sobre os lesados, decorrente das normas gerais,324  é extremamente pesado se atendermos ao facto de se tratar de uma pessoa que sofreu lesões físicas, potenciadoras de incapacidade momentânea, incapacidade para o trabalho, dependência de terceiros, despesas de tratamentos325, etc. Em casos mais graves 
– mas não menos frequentes – o acidentado pode mesmo falecer, implicando muitas vezes consequências nefastas para as famílias que, de repente, se vêem desamparadas e, ainda, com a obrigação de requerer e comprovar o direito à indemnização pelos danos326.                                                   323 “No dia 30-12-11, cerca das 19 h e 10 min, na EM n° 593, no troço com a identificação toponímica de Av. …, 

situado dentro do perímetro urbano da P…, a A. foi colhida pelo veículo ligeiro de passageiros com a matrícula ...-...-EP, pertencente a DD e por esta conduzido (...)”. “Em consequência do embate e subsequente projecção e queda no solo, a A. sofreu traumatismo da coluna dorsal, fractura dos corpos vertebrais de D11 e D12 e dos pratos tibiais e perónio do joelho direito, bem como diversas escoriações; Do local do embate foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital de Braga, onde foi assistida, submetida a cirurgia para tratamento das facturas que apresentava e onde permaneceu internada até ao dia 12-1-12; Nesse dia foi-lhe concedida alta do internamento e orientada para a Consulta Externa de Ortopedia do mesmo estabelecimento de saúde; A partir de Fevereiro de 2012 passou a deambular com o auxílio de canadianas; Submeteu-se a várias sessões de fisioterapia; Sofreu dores intensas quer no momento do sinistro, quer durante a convalescença, fixáveis no grau 5 numa escala de 1 a 7 graus de gravidade crescente; No futuro, terá de submeter-se a uma nova cirurgia para colocação de uma prótese total no 
joelho direito”. O Tribunal entendeu que, ainda que a lesada tivesse agido de forma negligente, a condutora do veículo não tomou os cuidados necessários para uma condução segura dentro de uma localidade, concluindo que a culpa na ocorrência do acidente deve ser distribuída pela A. e pela condutora do veículo na proporção de metade para cada. Somente em 2017, 6 anos depois da verificação do acidente, em Recurso para o Supremo Tribunal, a lesada neste atropelamento viu parcialmente a sua pretensão de compensação pelos danos ser atendida. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 30/03/2017, Proc. 2443/14.3T8BRG.G1, disponível para consulta em www.dgsi.pt.  324 Art.º 487.º do CC.  325 Despesas de tratamento e de transporte que é o próprio lesado que tem de custear até ver a sua pretensão atendida.  326 Acerca das compensações financeiras pelo falecimento de pessoas em acidentes de viação, o Tribunal da Relação de Évora pronunciou-se do seguinte modo: “[o] tribunal tem atribuído indemnizações pela perda do direito à vida até 
€100,000,00 e pela compensação dos danos não patrimoniais dos pais pelo falecimento de um filho, jovem em início de vida, em quantias que oscilam entre €50.000,00 e €60.000, será de manter os valores fixados na douta sentença 
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Para além da fragilidade física e humana inerente à circulação de peões e bicicletas, estes acabam por estar também numa situação de fragilidade legal. “It is unfair that the vulnerable road users who cause the least harm are also the least protected by the law. There is a disparity between the damage brought to the collision and the protection provided by the law”327. Não podemos deixar de concordar com seguinte entendimento de AMÉRICO MARCELINO: 
“Modernamente, a tendência parece ser, também, a de pôr as vítimas do facto danoso a coberto das contingências da prova de culpa do agente. Os casos, típicos da nossa lei, da responsabilidade pelo risco, ou de culpa presumida são indícios dessa tendência que, por demasiado tímida, deixa muitas vítimas sem a reparação devida”328.  O sistema português assemelha-se às leis vigentes no Reino Unido329, na medida em que são os utilizadores vulneráveis lesados num acidente quem tem o ónus de intentar a ação judicial para ressarcimento dos danos e de provar os factos constitutivos do seu direito à indemnização, nos termos do art. 342.º, n.º 1. Ao contrário, “[m]otorists, through compulsory third party insurance, have the benefit of full representation by their motor insurers to deal with and pay any claim against them for compensation. In contrast, vulnerable road users, or if the victim is dead or seriously injured, their dependents or relatives, must seek out legal representation to prove their case330”. No Reino Unido, esta ação judicial apenas terá procedência se o utilizador vulnerável                                                  
do tribunal “a quo”, como sejam 8.000,00€, 70.000,00€ e 40.000,00€, a repartir em partes iguais»”. Sobre esta temática escreveu-se no recente acórdão do STJ de 15/09/2016[6]: “Ainda que se reconheça como verdadeiro o axioma «a vida não tem preço», também é evidente que o substitutivo patrimonial em que se terá de converter a sua reparação tem que dar lugar à sua estimação económica. A jurisprudência portuguesa foi, durante muito tempo, extremamente avara quando se tratava de determinar a indemnização correspondente ao dano morte (e não só), atribuindo, em regra, indemnizações ridículas. Todavia, sobretudo a partir de 1998, verificou-se, nesse campo, um salto qualitativo, com o progressivo aumento do montante indemnizatório pela perda do direito à vida”. Acórdão da Relação de Évora de 15/12/2016, Proc. 204/10.8TBELV.E1, disponível em www.dgsi.pt (consultado em 06/02/2018). 327 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 10. 328 Américo MARCELINO, Acidentes de Viação e Responsabilidade Civil, cit., p. 327. 329 Não existe ainda Strict Liability no Reino Unido aplicável a acidentes de viação, mas existe já em relação a animais e produtos defeituosos. Neilson W, Proposal for Strict Liability in Scottish Road Traffic Cases, 2010, p. 4, disponível para consulta em: http://www.spokes.org.uk/wp-content/uploads/2010/02/1302-Bill-revised-version-Strict-Liability-15-02-13.pdf, (consultado em 29/11/2017). 330 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 10. 
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alegar e provar que o condutor do veículo agiu com negligência e que foi por causa disso que se deu o acidente. “In order to receive compensation, the vulnerable road user must establish (on a balance of probability) that the motorist was negligent and by the motorist’s negligence, the vulnerable road user has been injured. The burden of proof is on the vulnerable road user, and if he or she cannot satisfy the burden of proof, their action will fail”331.  Fomos analisando diversos sistemas jurídicos, nomeadamente o sistema jurídico português e verificamos uma evolução positiva em relação à proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis, através das diretivas europeias.  No entanto, verifica-se que, apesar de Portugal ter já instituído um sistema de responsabilidade objetiva e de a jurisprudência ter vindo a adotar uma postura mais protecionista dos peões e ciclistas, a legislação não se encontra ainda adequada à proteção plena destes e à necessidade urgente de resolução de litígios derivados de acidentes de viação.  Entende PEDRO GALRINHO PORTELA que “[a] “strict liability” não é mais do que a 

“responsabilidade objetiva”, i.e., independente da culpa do sujeito lesante (ou seja, daquele que provoca a lesão). Este tipo de responsabilidade é excepcional e tem fundamento nos riscos próprios associados à condução de veículos terrestres (note-se que a fórmula é geral; veículos terrestres). Sendo excepcional, encontra-se prevista para casos específicos”332. Salvo o devido respeito, não partilhamos deste entendimento na sua totalidade. Ou seja, efetivamente através de uma tradução literal poderá entender-se Strict Liability simplesmente como responsabilidade objetiva, no entanto, aquele termo tem sido aplicado pela legislação e doutrinas estrangeiras, como referente maioritariamente a um instituto cuja extensão ultrapassa a simples responsabilidade objetiva.  No âmbito português, a responsabilidade objetiva está longe de obter as mesmas consequências jurídicas provocadas pela Strict Liability enquanto sistema de responsabilização na lei dinamarquesa ou pela Loi de Badinter, aspetos que analisaremos de seguida.                                                    331 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, cit., p. 10. 332 Pedro Galrinho PORTELA, Código da Estrada, Comentário às Alterações das normas respeitantes à bicicleta, 2013, disponível para consulta em:  http://www.fpcub.pt/files/2013/12/Altera%C3%A7%C3%B5es_codigo_estrada_velocipedes.pdf, (consultado em 25/01/2018).  
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 1.4. Resolução de litígios resultantes de colisão entre veículos a motor e utilizadores vulneráveis: análise jurisprudencial  
“No nosso país, à parte o recebimento das directivas, o legislador tem-se mantido imóvel perante a enormidade que atingiu a circulação automóvel, comparada com a do tempo em que 

se conceberam as disposições do Código Civil”333. Apesar de concordarmos com este entendimento, é importante referir que a jurisprudência tem vindo a considerar cada vez mais a fragilidade dos velocípedes perante os veículos a motor. Verificamos que há situações em que, ainda que o lesado tenha contribuído de algum modo para a verificação do acidente, os Tribunais têm considerado a sua fragilidade, atribuindo uma indemnização pelos danos sofridos. Podemos referir, a título de exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07/05/2009 que decidiu a favor de um condutor de um velocípede que galgou a sua via de circulação e embateu num veículo a motor334; também o mesmo Tribunal, no Acórdão de 26/11/2002, decidiu favoravelmente a um condutor de velocípede que, circulando na faixa de rodagem destinada a automóveis e não na faixa própria para velocípedes, sofreu uma colisão de um veículo, considerando o Tribunal que apesar de o velocípede não circular na via correta, o acidente deveu-se única e exclusivamente ao condutor do veículo a motor uma vez que não tomou os cuidados necessários335.  Em situações em que não se verificou a existência de culpa de nenhuma das partes, os Tribunais têm analisado a proporção em que o risco de cada um dos veículos contribuiu para os danos (nos termos no disposto no art.º 506.º CC). Estando a medida do risco de um veículo a motor e de um velocípede em confronto, a desproporção é evidente, sendo o peso e volume do primeiro, suscetível de causar danos superiores aos do segundo. Deste modo, têm decidido os Tribunais atribuir em média uma proporção de 75% para os veículos a motor e 25% para os                                                  333 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 334 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 07/05/2009, Proc. 08S3441, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 335 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26/11/2002, Proc. 02A3556, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 
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velocípedes. Veja-se os casos decididos pelo Tribunal da Relação de Coimbra a 03/12/2013336, pelo Tribunal da Relação de Lisboa a 26/02/2013337, pelo Tribunal da Relação de Guimarães a 02/03/2017338 e do Julgado de Paz de 30/04/2013339, entre outros.  Os acidentes nos quais estão envolvidas crianças revestem um caráter particularmente delicado, dado estarem em causa seres humanos com a personalidade ainda em formação, sem consciência social ou moral dos perigos inerentes à circulação automóvel e, indo ao encontro das Diretivas Europeias, os Tribunais portugueses têm revelado uma sensibilidade decisória adequada às circunstâncias especiais. Vejamos os seguintes casos:  i) O Supremo Tribunal de Justiça atribuiu uma indemnização a uma criança de 10 anos que não atendeu à sinalética de cedência de passagem, tendo sido atropelada por um veículo a motor. Embora a sua contribuição para o acidente 
fosse substancial, o Tribunal considerou que “a própria condição da vítima ao tempo da produção do dano – uma criança de dez anos que, com a despreocupação e imprudência próprias da idade” não pode ser valorada do mesmo modo que um ciclista adulto, sem levar em conta a sua condição 
“desadaptada ao tráfego”340.  ii) O Tribunal da Relação do Porto, na análise de uma colisão entre um velocípede conduzido por uma criança de 10 anos e um veículo a motor, do qual resultou o atropelamento daquele, julgou atribuir uma indemnização ao lesado pelos danos                                                  336 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 03/12/2013, Proc. 214/11.8TBTBU.C1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 337 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 26/02/2013, Proc. 1721/11.8TVLSB.L1-1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 338 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 02/03/2017, Proc. 168/11.0TCGMR.G2, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 339 Sentença de Julgado de Paz de 30/04/2013, Proc. 75/2013-JP, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 340 A indemnização pelos danos sofridos só foi obtida seis anos após a verificação do acidente. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 
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sofridos, ainda que este tenha contribuído em grande parte para o sinistro341. O velocípede não respeitou o sinal de cedência de passagem, tendo sido atropelado pelo veículo a motor e projetado numa distância de 10 metros342.   iii) O Supremo Tribunal de Justiça considerou noutro caso que a condução de um velocípede por uma criança de 10 anos, numa rua de declive acentuado, com os pés fora dos pedais e sem luz de sinalização, não pode ser considerada uma conduta perigosa, mas sim, um comportamento normal e adequado à maturidade de uma criança que utiliza a bicicleta como brinquedo e distração. O Tribunal julgou uma proporção de 60% para o veículo a motor pelo risco próprio do veículo e de 40% para o condutor do velocípede, que viria a falecer devido às lesões sofridas com o embate343.                                                    341 Este Tribunal considerou que apesar de o velocípede não ter respeitado o sinal de cedência de passagem, “o direito de prioridade não é absoluto, pois quem dele beneficia deve também agir com a devida prudência e cuidado, face às concretas circunstâncias de tráfego.” Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 28/10/2015, Proc. 8794/11.1TBVNG.P1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 342 O mesmo entendimento teve o Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra no Proc. 595/10.0TBVIS.C2, de 14/01/2014, em pronúncia acerca de um acidente de viação fatal para um condutor de velocípede, no qual, apesar da evidente contribuição deste para o acidente, o Tribunal atribuiu uma proporção de 30% de contribuição do 
velocípede e 70% do veículo a motor para os danos decorrentes do acidente. “É certo que o veículo automóvel seguia numa via prioritária, mas, conforme orientação jurisprudencial que desde há muito sem vem consolidando, o direito 
de prioridade de passagem não é absoluto, pois o condutor com prioridade “deve observar as cautelas necessárias à 

segurança do trânsito”, por imposição do art.29 nº 2 do CE, ou como se afirmava no preceito antecedente “uma vez tomadas as indispensáveis precauções“ (art.8.º nº 1). Em que consiste as “indispensáveis precauções” ou o dever 

geral de cuidado, traduzido nas “cautelas necessárias à segurança do trânsito”? Desde logo, o condutor prioritário não fica desonerado do cumprimento das demais regras aplicáveis, correspondentes à manobra que se propõe realizar, como se impõe, além do mais, o dever de empregar a sinalização acústica ou luminosa adequada nos cruzamentos e entroncamentos de visibilidade reduzida, a fim de anunciar a sua aproximação, verificar se a via está ou não livre (cf., por ex., OLIVEIRA MATOS, Código da Estrada, 4º ed., p.52; Ac. do STJ de 6/7/89, BMJ 389, p.565). Na síntese de AYRES PEREIRA/BAPTISTA LOPES (Código da Estrada, 2ª ed., p.87), o exercício do direito de prioridade supõe anterior cumprimento não só de todas as disposições legais, como das regras ditadas pela boa prudência, sã 
experiência e técnica de condução”. 343 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (Consultado em 10/02/2018). 
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 Capítulo V A proteção jurídica do futuro no direito português (?) 1.1. A proteção jurídica do futuro no direito português (?). 1.2. De que modo poderemos integrar a Loi de Badinter no sistema jurídico português? 1.2.1. Integração da condução de veículos automóveis como atividade perigosa nos termos do art.º 493.º. 1.2.2. Da insuficiência do art.º 503.º para a proteção dos utilizadores vulneráveis. 1.2.3. Preenchimento de uma lacuna: Integração da Loi de Badinter na legislação portuguesa 1.3. Responsabilidade do Condutor do veículo a motor. 1.4. A responsabilidade do condutor perante crianças, jovens e pessoas com incapacidade.  i) Crianças ii) Idosos iii) Pessoas com interdição ou incapacidade 1.5. Aplicabilidade deste modelo   1. A proteção jurídica do futuro no direito português (?) 1.1. Strict Liability/Loi de Badinter: Considerações acerca do enquadramento jurídico português  Aquele que retirar um benefício da utilização do veículo – em circulação ou parado - deverá ser responsável pelos danos que o mesmo provocar344. Este entendimento é comum a vários ordenamentos jurídicos que, através de uma adaptação das suas políticas, têm promovido a implementação de medidas jurídicas inovadoras como a Strict Liability ou a Loi de Badinter, cuja responsabilização dos condutores permite uma indemnização célere e eficiente dos lesados.  Tendo como base os países em que o sistema de Strict Liability já se encontra implementado, podemos constatar que o ponto de partida para a proteção efetiva dos utilizadores foi a previsão da responsabilidade direta ou responsabilidade presumida dos condutores dos veículos. “Presumed Liability is the natural response of a socially conscious nation as it addresses                                                  344 Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda BARBOSA, Estudos a propósito da Responsabilidade Objetiva, 1ªEdição, Principia, Cascais, 2014, p. 39. 
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the unacceptable cost of human suffering caused by increased casualties amongst cyclists and pedestrians injured on our roads”345.  A Strict Liability tem na sua génese uma dupla finalidade: por um lado tem uma função preventiva, na medida em que incute nos condutores uma responsabilização pelos atos, compelindo-os a adotar uma condução mais segura, menos negligente e promovendo uma mudança de comportamentos na estrada; e, por outro lado, assegura a indemnização dos utilizadores vulneráveis em acidentes, isentando a parte mais fraca da necessidade da prova de uma conduta negligente da outra parte346.  Como já analisamos, a Strict Liability prevê uma responsabilização direta do lesante, independentemente de culpa. Os utilizadores vulneráveis serão sempre indemnizados, salvo se, tiverem agido deliberadamente de modo a provocar o acidente ou se o mesmo tiver sido resultado de uma negligência grosseira. Este sistema não mais é do que atribuir o maior grau de responsabilidade sobre aquele que conduz o veículo a motor, por ser este um bem passível de provocar danos esmagadores devido às suas dimensões, ao peso e à velocidade que pode atingir, à maior ou menor dificuldade em o manobrar, e, não menos importante, ao comportamento daquele que o conduz347. Nesta senda, o utilizador de uma atividade perigosa (como a condução de um veículo a motor) que retira um benefício da sua utilização, ainda que consciente da especial perigosidade do seu manuseamento, deverá suportar um ónus de cuidado na sua prática, devendo adotar todas as precauções ao nível da segurança348. Entendemos que os utilizadores vulneráveis são, na sua circulação diária, desde logo os mais desprotegidos por múltiplos fatores, nomeadamente as condições infraestruturais, como passeios desadequados, passadeiras inexistentes, excesso de velocidade dentro de localidades e próximo de escolas e hospitais, etc.349. Se a estes fatores se associar uma colisão com um veículo                                                  345 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., p. 12. 346 ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., p. 13. 347 Conforme foi já mais extensamente referido no Capítulo III e abordado ao longo do presente Capítulo.  348 (...)“Ubi Commoda, ibi incommoda” (...) “é justo que cada um assuma os riscos derivados das atividades de que 

tira proveito”. Ana Mafalda Castanheira Neves de Miranda BARBOSA, Estudos a propósito da Responsabilidade Objetiva, cit., p. 43. 349 O beneficio retirado pela utilização do veículo, deverá acarretar os encargos e os danos que o mesmo provocar, nunca esquecendo de que estamos a tratar dos riscos de uma máquina que tem dominado todo o espaço público e 
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a motor, a posição do utilizador vulnerável revela-se de grande fragilidade física, uma vez que os danos maioritários serão os seus.  Têm sido evidentes ao longo das últimas décadas as mudanças na sociedade, resultantes da introdução de cada vez mais veículos na circulação terrestre, levando a resultados trágicos350, 
tal como expõe o Supremo Tribunal de Justiça: “[o]s acidentes com veículos constituem, nas sociedades modernas, a principal causa de morte ou de lesões graves numa longa fase da vida do ser humano”351. Considera este Tribunal que, assume cada vez menos importância a culpa do condutor do veículo a motor na responsabilização pelos danos causados nos lesados, passando o 
foco a estar na circulação dos veículos e em todos os aspetos à mesma inerentes.  “O acidente 

em si representará uma concretização já com esse “pano de fundo”. E, tanto assim é, que noutras ordens jurídicas, com expressão mais acentuada na Lei francesa de 5 de julho de 1985, a Lei Badinter - toda ela redigida na perspectiva da vítima de acidentes de circulação em que esteja implicado um veículo terrestre a motor - se vêm favorecendo claramente os lesados”352. Por sua vez, o condutor do veículo a motor possui uma posição mais protegida a todos os níveis353. Por um lado, em colisão com um velocípede ou peão, dificilmente sofrerá danos físicos dadas as condições do veículo a motor; e, na eventualidade de sofrer danos materiais, estes não serão de montante avultado dada a estrutura e peso de uma pessoa de características normais e do um velocípede, enquanto que um ciclista ou peão poderá sofrer danos severos, senão mesmo                                                  muito regularmente, excede o espaço que lhe é destinado, retirando liberdade e segurança às pessoas. Referimo-nos à ocupação indiscriminada de veículos em passeios, zonas pedonais, passeios e grande parte do espaço dedicado à utilização de peões.  350 “Em todos os países industrializados os acidentes de viação são uma das maiores causas de morte, principalmente de quem pertence às novas gerações, principais produtoras de riqueza”. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 26/02/2013, Proc. 1721/11.8TVLSB.L1-1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018). 351 Acórdão de 04/1/2007 do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018). 352 Acórdão de 04/1/2007 do Supremo Tribunal de Justiça, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018). 353 “Sendo certo que desta colisão resulta, consabidamente, um risco maior de danos do que o que resultaria da colisão de dois automóveis ou de duas motorizadas, ou ainda de dois velocípedes/bicicletas”. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 03/12/2013, Proc. 214/11.8TBTBU.C1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018).  
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incapacitantes354. Este entendimento é partilhado pela Jurisprudência portuguesa: “a lei manda 

atender à proporção do risco concreto de cada veículo para os danos”355. Os danos da colisão do veículo a motor com peão/velocípede, resultam num grau muito superior para estes e numa evidente proteção superior do condutor do veículo automóvel356 pela carroçaria, pelo tamanho e em geral pela estrutura do automóvel357. Por outro lado, numa perspetiva de proteção legal, o veículo a motor é representado em juízo por uma companhia de seguros para a qual transfere a sua posição em litígio, a qual está dotada dos meios necessários e especializados para defender a sua posição e eximir-se a responsabilidades derivadas do acidente. 
“A medida do risco é dada pela perigosidade típica de cada veículo, pela idoneidade de cada um deles para, nas condições ocorridas, provocar danos. Um veículo pesado de mercadorias, ao menos em abstracto, implica mais riscos do que um veículo ligeiro de passageiros. Mas um                                                  354 Em 2012, 19 ciclistas morreram nas estradas na Escócia e 167 sofreram um acidente. Atendendo a estes dados, o Grupo Cycle Law Scotland lançou uma campanha pública de pressão política para a introdução da Strict Liability no sistema jurídico. (Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting» p.490). Parecem números irrisórios comparativamente aos que se verificam em Portugal. É, portanto, muito pertinente a análise do sistema jurídico existente e a ponderação de alterações ao mesmo.  355 Veja-se a posição do Supremo Tribunal de Justiça no Acórdão 04/10/2007, Proc. 07B1710: “[n]ão pode, no caso concreto, concluir-se que o acidente é unicamente ou exclusivamente imputável à menor, condutora do velocípede, e que o veículo automóvel foi para ele indiferente, isto é, que a sua típica aptidão para a criação de riscos não contribuiu para a eclosão do acidente. Na verdade, não obstante a actuação contravencional da menor, que manifestamente contribuiu para o acidente, a matéria de facto apurada permite também concluir que a estrutura física (as dimensões, a largura) do veículo automóvel, na ocasião timonado por uma condutora inexperiente, habilitada há menos de seis meses, está inelutavelmente ligada à ocorrência do acidente”. Disponível para consulta em: www.dgsi.pt (consultado em 20/02/2018). 356 “In bicycle-automobile collisions, cyclists are more likely to become injured than automobile drivers because of the sheer mass and power disparity between an automobile and a bicycle”. Maker Colleen, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 483. 357 Em 2012, 19 ciclistas morreram nas estradas na Escócia e 167 sofreram um acidente. Atendendo a estes dados, o Grupo Cycle Law Scotland lançou uma campanha pública de pressão política para a introdução da Strict Liability no sistema jurídico. (Colleen MAKER, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting» p.490). Parecem números irrisórios comparativamente aos que se verificam em Portugal, pelo que, é de todo pertinente a análise do sistema jurídico existente e a ponderação de alterações ao mesmo. 
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motociclo pode implicar riscos severos, dada a sua instabilidade e a desprotecção dos seus tripulantes – condutor e passageiros”358. O direito comunitário, através das suas diretivas, tem sido fundamental na mudança do 
paradigma no que respeita à proteção da “parte mais fraca" numa relação acidental, assumindo 

uma posição de “garante de uma maior protecção dos lesados", aumentando o campo de 
aplicação da responsabilidade objetiva, consagrando a “protecção dos interesses dos sinistrados, vítimas de acidentes de viação, numa sociedade como a nossa em que, o excesso de veículos (estacionados ou em circulação) criou desequilíbrios ambientais, limitou o espaço pietonal e 
aumentou potencialmente a sinistralidade”359.  Uma das grandes diferenças que se podem apontar entre o sistema português e a Strict Liability ou a Loi de Badinter, passa, nesta última, pela atribuição da responsabilidade total do acidente ao condutor do veículo a motor e pela atribuição mais célere da indemnização ao lesado. Ora, tal como podemos constatar através da análise dos sistemas estrangeiros estudados, a situação legal enquadra uma responsabilização automática do condutor do veículo, podendo este posteriormente afastar essa responsabilização, se conseguir comprovar a negligência grosseira do utilizador vulnerável.  Em Portugal, podemos observar através de uma análise jurisprudencial e doutrinal, uma corrente de entendimento que suporta uma situação algo perigosa para a proteção adequada dos utilizadores vulneráveis: havendo intervenção do lesado no acidente, com culpa ou mera causalidade, será afastada a responsabilidade pelo risco360. Podemos considerar uma infinidade de possibilidades que poderão compelir o utilizador vulnerável lesado a intervir no acidente sem qualquer tipo de dolo ou negligência e que, através deste entendimento, poderão implicar a não indemnização pelos danos que vier a sofrer, como por exemplo, as más condições da estrada que possam provocar uma queda e um consequente atropelamento, um desequilíbrio causado pelo                                                  358 Tribunal da Relação de Coimbra de 29/05/2012, Proc. 20/10.7TBALD.C1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018).  359 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 21/02/2018).  360 Art.º 505.º, CC. 
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movimento de indicação de mudança de direção, a condução despreocupada de uma criança a quem não pode ser imputável o conhecimento do código da estrada, etc.361.  Esta situação remete-nos para as duas interpretações do art.º 505.º do CC já abordadas, tornando-se evidente a necessidade de uma interpretação mais atual do mesmo, indo de encontro ao entendimento do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4/10/2007, que defende que o texto do art.º 505º do CC deve ser “interpretado no sentido de que nele se acolhe a regra do concurso da culpa do lesado com o risco próprio do veículo”, ou seja, que “a responsabilidade objectiva do detentor do veículo só é excluída quando o acidente for devido unicamente ao próprio lesado ou a terceiro, ou quando resulte exclusivamente de causa de força maior estranha ao funcionamento do veículo”362. Ao concurso da culpa do lesado é aplicável o disposto no art.º 570º 
do CC. Justifica este entendimento atendendo a uma interpretação “progressista ou atualista” do 
art.º 505.º, “que tenha em conta a unidade do sistema jurídico e as condições do tempo em que tal norma é aplicada, em que a responsabilidade pelo risco é enfocada a uma nova luz, iluminada 
por novas concepções, de solidariedade e justiça”.  Este acórdão tomou uma posição bastante evolutiva, assumindo um alinhamento com as diretivas comunitárias no âmbito do seguro automóvel obrigatório e no direito de responsabilidade 
civil, considerando que “as jurisdições nacionais estão sujeitas à chamada obrigação de interpretação conforme”, devendo o direito nacional ser interpretado à luz das directivas comunitárias aplicáveis, “mesmo que não transpostas ou incorrectamente transpostas”363.                                                   361 ...[N]ão podemos deixar de ponderar a justeza da crítica, que à corrente tradicional tem sido dirigida, de conglobar, na dimensão exoneratória da norma do art. 505º, tratando-as da mesma forma, situações as mais díspares, como sejam os comportamentos mecânicos dos lesados, ditados por um medo invencível ou por uma reacção instintiva, os eventos pessoais fortuitos (desmaios e quedas), os factos das crianças e dos (demais) inimputáveis, os comportamentos de precipitação ou distracção momentânea, o descuido provocado pelas más condições dos 
passeios, uniformizando, assim, “as ausências de conduta, as condutas não culposas, as pouco culposas e as muito 

culposas dos lesados por acidentes de viação”, “desvalorizando a inerência de pequenos descuidos à circulação 

rodoviária”, e conduzindo, muitas vezes, a resultados chocantes”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018). 362 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018). 363 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018). 
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Num outro Acórdão, o Supremo Tribunal de Justiça reitera aquele entendimento, na medida em que entende que apesar da escolha do regime de responsabilidade civil aplicável aos sinistros resultantes da circulação de veículos seja, em princípio, competência de cada um dos Estados-membros, “impõe-se uma interpretação actualista das regras relativas à responsabilidade pelo risco, na consideração do binómio risco dos veículos/fragilidade dos demais utentes das vias públicas”364. Nestes termos, aquilo que se pretende com este trabalho, é uma análise crítica ao sistema jurídico português, na qual seja perspetivada a integração da responsabilidade direta dos condutores de veículos a motor em caso de acidente com um peão ou ciclista e a inversão do ónus da prova em termos semelhantes ao da Strict Liability e da Loi de Badinter, com as necessárias adaptações.   1.2. De que modo poderemos integrar a Loi de Badinter365 no sistema jurídico português? Pela análise que fomos fazendo, quer dos ordenamentos jurídicos estrangeiros analisados, quer do ordenamento jurídico português, constatamos que não há previsão legal para a situação especial que nos propusemos a estudar, a proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis. Assim, e considerando que a nossa legislação possui uma lacuna neste sentido, a qual é necessário colmatar, vem este estudo no sentido de analisar eventuais soluções e, de propor a mais adequada ao caso concreto.  Pela necessidade de julgamento de situações semelhantes de forma uniforme, evitando o arbítrio do tribunal nesta matéria tão sensível, seria importante uma reforma do legislador, nos moldes que, salvo melhor consideração, de seguida se propõem.                                                   364 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 24/02/2018). 365 Ao longo deste trabalho foi sendo referido com sistema de referência a Strict Liability, porém, após a análise dos vários sistemas jurídicos, consideramos que o sistema francês produz os resultados mais aproximados daqueles que se pretendem para o sistema jurídico português, pelo que, de ora em diante será este o sistema considerado em termos comparativos.  
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 1.2.1. Integração da condução de veículos automóveis como atividade perigosa nos termos do art.º 493.º   Estudamos no Capítulo II deste trabalho, as atividades perigosas nos termos do art.º 493.º e verificamos, no mesmo capítulo, que após muita divergência entre a Doutrina, o Supremo Tribunal de Justiça veio determinar por Assento que à condução dos veículos automóveis não era aplicável a norma do art. 493.º no âmbito das atividades perigosas.  Nos termos daquele artigo, aquele que for lesado pela prática de uma atividade perigosa beneficia da presunção de culpa do praticante da atividade e, consequentemente, também da inversão do ónus de prova.  Passaram décadas desde a pronúncia do Assento que veio pôr fim às divergências teóricas acerca da aplicabilidade do art.º 493.º à condução de veículos automóveis e, (i) considerando a evolução social que se tem vivido em termos de sinistralidade automóvel, (ii) o entendimento predominante da jurisprudência acerca do grau de perigosidade que os veículos a motor assumem nas estradas, (iii) os danos passíveis de provocarem numa colisão com um utilizador vulnerável, poderíamos rever a integração dos veículos de circulação terrestre no âmbito das atividades perigosas? É certo que estamos aqui a falar de dois tipos de responsabilidade distintos: enquanto que o art.º 493.º se encontra enquadrado no âmbito da responsabilidade subjetiva, o art.º 503.º é aplicável à luz da responsabilidade objetiva, o que poderia criar um obstáculo, que entendemos ser ultrapassável.  Não obstante esta questão, a integração da condução no art.º 493.º traria desde logo duas situações: (i) a obrigatoriedade de indemnização dos danos aos lesados e (ii) a inversão do ónus da prova, passando assim a competir ao condutor do veículo a motor a prova de que tomou todas as providências necessárias para que o acidente não se tivesse verificado. A primeira consequência deriva já do art.º 503.º, no qual foi integrada a condução de veículos automóveis, pelo que, a integração no art.º 493.º não traria nada de novo. Porém, por outro lado, a inversão do ónus da prova consubstanciaria uma medida fundamental e pretendida para uma melhor proteção dos utilizadores vulneráveis face aos perigos decorrentes da circulação nas estradas, de acordo com a metodologia aplicada noutros sistemas europeus366.                                                   366 Esta conclusão deriva da análise a outros sistemas europeus, desenvolvida no Capítulo II deste trabalho.  
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Entendemos que, efetivamente, a condução de veículos a motor deveria ser considerada expressamente pelo Código Civil uma atividade perigosa367, posição que fomos fundamentando ao longo deste trabalho com recurso a jurisprudência e doutrina estrangeira. Porém, apesar de a inversão do ónus da prova ser um dos resultados pretendidos para uma proteção superior dos utilizadores vulneráveis, continuariam sem uma proteção específica, as classes mais frágeis como as crianças, os idosos e pessoas com incapacidade, pelo que, atendendo aos resultados que se pretendem, a consideração da condução de veículos a motor como atividade perigosa e a sua a introdução nas atividades previstas pelo art.º 493.º seria manifestamente insuficiente.  1.2.2. Da insuficiência do art.º 503.º para a proteção dos utilizadores vulneráveis Analisamos no Capítulo I deste trabalho o art.º 503.º, n.º 1, e a sua extensão e verificamos que o seu campo de aplicação é genérico, ou seja, este artigo consagra a responsabilidade do utilizador do veículo a motor e a indemnização dos danos, mas não contempla uma solução específica de proteção dos utilizadores vulneráveis, algo absolutamente necessário face à atual situação civilizacional e perante os números dramáticos de sinistros e de mortes nas estradas portuguesas. Ora, o art.º 503.º, n.º 1, prevê a responsabilidade daquele que tiver a cargo a direção de um veículo, ainda que em nome de outrem, atribuindo a este a indemnização pelos danos dos lesados. No entanto, não dá resposta à problemática que aqui se traz, tornando-se necessário analisar, à luz deste artigo, de que modo se poderá encontrar enquadramento jurídico para a proteção específica dos utilizadores vulneráveis.                                                    367 “Uma actividade deve ser considerada perigosa, para os efeitos do n.º 2 do artigo 493.º do Código Civil, quando, mercê da sua natureza ou da natureza dos meios utilizados, tenha ínsita, ou envolva, uma probabilidade de causar mais danos do que a verificada na generalidade das restantes actividades. Ou, dito doutro modo: será actividade perigosa aquela que, face às circunstâncias envolventes, implica para outrem uma situação de perigo agravado de dano face à normalidade das coisas, pelo que a sua perigosidade concreta deve ser apreciada caso a caso, de acordo as referidas circunstâncias”. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 09/07/2015, Proc. 108/09.7TBVRM.L1-7, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 24/02/2018). 
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1.2.3. Preenchimento de uma lacuna: Integração da Loi de Badinter na legislação portuguesa Nos termos do art.º 10.º do CC, esta situação poderia ser regulada com base em casos análogos. Sucede que não encontramos qualquer caso na lei suscetível de aplicação analógica368. Considera-se que existe uma lacuna jurídica, um caso omisso, quando uma determinada situação, merecedora de tutela jurídica, não se encontra prevista na Lei. Será, portanto, necessário fazer integração da lacuna, procurando encontrar solução jurídica para o caso omisso369. Assim, não 
havendo caso análogo, nos termos do art. 10.º, n.º 3, a situação deve ser resolvida “segundo a 

norma que o intérprete criaria, se houvesse de legislar dentro do espírito do sistema”. Ora, como o nosso sistema tem evoluído no sentido de se reconhecer um estatuto de especial vulnerabilidade destas pessoas (com vimos na mais recente redação do CdE) e como o nosso sistema deve respeitar as diretrizes comunitárias que também vão nesse sentido, acreditamos que a integração da lacuna que aqui se trata passaria pelo aditamento ao art.º 503.º de uma nova previsão jurídica que acautelasse a proteção dos utilizadores vulneráveis, com especial cuidado no caso das crianças e idosos, vítimas de acidentes de viação, à semelhança do que já se verifica na Loi de Badinter.   A implementação de medidas legislativas semelhantes à Loi de Badinter passariam necessariamente, numa primeira fase, pela inversão do ónus da prova. No atual sistema jurídico português, tal como já vimos, a responsabilização pelo acidente de viação é atribuída ao condutor de um veículo a motor, ainda que este se encontre imobilizado, mas caberá ao utilizador vulnerável lesado, o ónus da prova dos danos e do nexo de causalidade entre estes e o sinistro. Esta perspetiva não se coaduna com a divergência da situação em que se encontram as partes, estando os condutores dos veículos numa posição mais forte em relação aos utilizadores vulneráveis.                                                   368 “Várias razões estão na origem do problema das lacunas: - certas situações são imprevisíveis no momento da elaboração da Lei, enquanto outras, embora previsíveis, escapam à previsão do Legislador em face da enorme complexidade de formas da vida social; por vezes, o próprio Legislador, intencionalmente, sobretudo em matérias novas ou complexas, abstém-se de regulá-las directamente, pelas dificuldades que sente em fazê-lo convenientemente. Posto isto, há que recorrer à integração da Lei, que consiste no preenchimento das lacunas”. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11/03/2010, Proc. 3412/08.8TBFUN.L1-8, disponível para consulta em www.dgsi.pt disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 27/02/2018). 369 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 11/03/2010, Proc. 3412/08.8TBFUN.L1-8, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 27/02/2018).  
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 As alterações que se propõem implicam uma alteração de paradigma e, acima de tudo, de mentalidade sociológica. Se, até agora, o ónus pendia sobre o lesado, aquilo que se pretende de ora em diante, é que este ónus recaia sobre o lesante (condutor, aquele que possui a direção do veículo do veículo), ou seja, aquele que pratica uma atividade com potencial perigoso, mas 
que, apesar disso, se encontra na posição mais privilegiada. “Um exemplo paradigmático desta perspectiva é, na ordem jurídica Francesa, a chamada lei Badinter de 5/07/1985, segundo a qual, passageiros, pedestres e ciclistas são sempre compensados pelos seus ferimentos, ninguém podendo opor-lhes a sua própria culpa, excepto se o acidente se dever exclusivamente ao seu comportamento, que deve ser particularmente grave e indesculpável ou se tiverem procurado voluntariamente os danos sofridos. E mais, a culpa grave do lesado nem sequer é relevante nos casos em que os acidentados tenham menos de 16 anos (como sucede no nosso caso) ou mais de 70, ou sejam titulares de uma incapacidade de pelo menos 80%”370. Este excerto do Tribunal da Relação de Guimarães transcreve em linhas muito gerais aquilo que se pretende transpor para o sistema jurídico português e que passaremos a analisar com mais cuidado e detalhe.   1.3. Responsabilidade do titular da direção efetiva do veículo a motor  As alterações legislativas que se propõem, face a uma necessidade de maior proteção dos utilizadores vulneráveis, passariam por uma maior responsabilização do condutor ou do titular da direção efetiva de um veículo a motor. Este seria sempre responsável em caso de um sinistro no qual estivesse envolvido um peão ou um ciclista. Ora, caberia ao, neste caso, lesante comprovar que tomou todas as diligências necessárias para evitar que o acidente tivesse ocorrido. Esta responsabilização, no entanto, não seria absoluta.  A responsabilidade do lesante poderia ser reduzida, se o lesado tivesse agido com negligência, não adotando todas as medidas de segurança necessárias à sua condução, tendo assim uma intervenção direta no acidente. Ressalve-se que a concorrência de culpa do lesado não eliminaria na totalidade a responsabilidade do titular da direção efetiva do veículo, uma vez que o veículo, atendendo às suas características, contribui necessariamente para os danos sofridos pelo                                                  370 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 04/03/2010, Proc. 2046/06.6TBFAF.G1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 27/02/2018). 



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação  

  Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 98 

lesado. Assim, ainda que o utilizador vulnerável tivesse sido negligente – e aqui não falamos ainda em negligência grosseira ou conduta dolosa, mas sim, uma distração, um mero afrouxamento no cumprimento do dever de cuidado - poderia ser compensado em 50% dos danos que sofresse, correndo estes danos por conta dos riscos próprios do veículo371. A responsabilidade do lesante poderia ser eliminada, se este fizesse prova em juízo de que o lesado agiu com negligência grosseira372 ou dolo, procurando deliberadamente provocar o acidente. O lesante deveria comprovar que a sua condução foi rigorosa, e que, embora tivesse tomado todas as cautelas necessárias para evitar o acidente, não tinha sido possível evita-lo. Poderia ainda ilidir a presunção de responsabilidade que recairia sobre si, se conseguisse fazer prova de que o acidente se deu devido a um facto de força maior. A intervenção do lesado e o seu grau de contribuição dado para a verificação do acidente poderiam, então, ser alegados pelo condutor do veículo a motor, possuindo este, deste modo, a possibilidade de ilidir a responsabilidade que recairia sobre si. Estaríamos, portanto, perante uma inversão do ónus da prova (em relação ao atual sistema jurídico português), não sendo mais o lesado – a parte mais fraca do litígio – o responsável pela alegação e respetiva prova de responsabilidade do condutor do veículo a motor.  A fragilidade dos utilizadores vulneráveis, a necessidade de uma proteção mais eficaz e diligente e o veículo como principal causa dos danos, justificam largamente esta inversão do ónus, passando este para o veículo, cuja proteção por seguro obrigatório assegurará a sua defesa jurídica. À companhia de seguros compete a assunção dos danos causados pelo automóvel por si segurado, transferindo-se deste modo a responsabilidade do condutor para a seguradora.                                                  371 “If [the cyclist] was indeed at fault, the driver is still liable for [fifty percent] of the damage. Dutch [lawmakers] considered this to be reasonable, because the non-motorised road user usually suffers more and more severe 
damage.” Maker Colleen, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 487. 372 “...(...) o art.137º, n.º 2, do Código Penal, ao aludir a negligência grosseira pretende abranger aqueles casos em que, de forma mais flagrante e notória, se omitem os cuidados mais elementares (básicos) que devem ser observados, ou aquelas situações em que o agente se comporta com elevado grau de imprudência, revelando grande irreflexão e 
insensatez”. Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 21/01/2004, Proc. 3840/03, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 27/02/2018). 
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1.4. A responsabilidade do condutor perante crianças, jovens e pessoas com incapacidade As crianças, os idosos e os incapacitados373 compõem a classe da sociedade com mais fragilidades inerentes à sua situação, não lhes podendo ser exigível o mesmo grau de responsabilidade, cuidado e atenção às regras de trânsito, do mesmo modo que a um peão ou condutor de velocípede comum, devendo por isso, ser-lhes ser conferida uma proteção jurídica superior374.  Perante as debilidades que a situação de cada uma destas classes acarreta, é necessária a introdução de uma proteção especial, uma proteção absoluta, cuja inversão de responsabilidade não tenha lugar. Esta proteção absoluta seguiria os mesmos termos anteriormente analisados da absolute liability, quando integrados numa daquelas três situações previstas375. Assim, deste modo, face ao caráter excecional destes utilizadores, o condutor do veículo a motor seria sempre responsabilizado e estes seriam sempre indemnização pelos danos que sofressem.   i) Crianças  As crianças376 não possuem maturidade que lhes permita adequar a sua conduta ou condução de velocípedes às regras de circulação estradal, nem tão pouco lhes pode ser exigido                                                  373 Nesta classe inserimos os interditos nos termos do art.º 138.º CC, os inabilitados com anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira, nos termos do art.º 152.º do mesmo diploma e portadores de incapacidade física de 80% ou invalidez. Consideramos ainda para o efeito de aplicação desta proposta a percentagem de 80% de inabilitação aplicável na lei francesa por entendermos conveniente e adequada a sua transposição, não obstante este valor ser alvo de estudo em sede própria.  374 Exemplo disto é o estatuto diferenciado que o CdE lhes atribui como utilizadores vulneráveis: art.º 1, al. q), do CdE: «Utilizadores vulneráveis» peões e velocípedes, em particular, crianças, idosos, grávidas, pessoas com mobilidade 
reduzida ou pessoas com deficiência”. Este Código permite ainda as crianças até 10 anos de circularem de velocípede em cima dos passeios, situação proibida aos restantes velocípedes (art.º 17.º, n.º 3, CE).  375 Na Alemanha crianças até aos 10, na Holanda até aos 14 e na França até aos 16 beneficiam de um regime mais protecionista, no qual serão sempre compensadas.  ROAD SHARE STREERING GROUP, Roadshare, The Case for Presumed 
Liability on Scotland’s Roads, 2015, cit., pp.22 a 25.   376 A sua condição mais frágil impõe uma necessidade de proteção superior, a qual pode ser por exemplo verificada na Declaração dos Direitos da Criança, proclamada pela Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1386 (xiv), de 20 de Novembro de 1959, disponível para consulta em: 
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que conheçam e cumpram o CdE377. A sua falta de conhecimento acerca das regras de trânsito, faz com que atuem mais de acordo com a sua perceção do trânsito do que com as normas de segurança. Este comportamento implica riscos acrescidos causados, muito pelo facto de brincarem enquanto pedalam, simulando acrobacias ou conduzindo de forma despreocupada, ignorando o que os rodeia378.   ii) Idosos Os adultos com mais idade, apesar de adotarem um comportamento mais cauteloso, circulam de forma mais lenta, com uma capacidade motora mais reduzida, resultante da sua fragilidade física. Sentidos como a visão e audição vão perdendo capacidades, bem como o seu raciocínio, o que não lhes permite ter os mesmos tempos de reação do que um adulto em circunstâncias normais379.  Com o envelhecimento, surgem doenças associadas que poderão interferir no julgamento de situações concretas da vida quotidiana e que por vezes levam a que se verifiquem sinistros. Dos principais problemas de saúde dos idosos podem enunciar-se, por exemplo, depressões ao                                                  https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Docs_referencia/declaracao_universal_direitos_crianca.pdf, (consultado em 21/02/2018). 377 “A imprevidência (tal como é concebida pelos adultos) faz, normalmente, parte do quadro mental de qualquer criança não sendo exigível que ela possa ou deva prever as consequências de um dado acto usando de uma diligência que ela não tem e muito menos que paute a sua conduta por normas estradais que de todo lhe passam 
despercebidas”. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 05/06/2012, Proc. 100/10.9YFLSB, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018).  378 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Fichas Temáticas: “Os velocípedes”, p. 13, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/FichasTematicas/Documents/2015/VELOCIPEDES(FT%2030d)_18jan17.pdf (consultado em 27/02/2018).  379 Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Fichas Temáticas: “Os velocípedes”, p. 14, disponível para consulta em: http://www.ansr.pt/Estatisticas/FichasTematicas/Documents/2015/VELOCIPEDES(FT%2030d)_18jan17.pdf (consultado em 27/02/2018).  



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 101 

nível cognitivo; limitações físicas incapacitantes como artropatias, imobilidade, instabilidade postural que poderão levar a quedas, etc.380.  Considerando que, em sinistros envolvendo velocípedes, o número de vítimas mortais teve um aumento significativo na faixa etária a partir dos 35 anos, e que, os valores mais elevados atingidos atribuem-se a vítimas acima dos 75 anos, será relevante fazer uma reflexão acerca das medidas de proteção que poderão ser tomadas, dado que este grupo de utilizadores vulneráveis irá aumentar exponencialmente, sem que haja uma diminuição do número de veículos a motor em circulação381.   iii) Pessoas com interdição, inabilitação ou incapacidade elevada ou invalidez permanente À semelhança do tratamento a adotar em relação a crianças e a idosos, também aos interditos382, sujeitos inabilitados por anomalia psíquica, surdez – mudez, cegueira, incapacidade permanente383, ou, portadores de incapacidade física igual ou superior a 80%, deverá ser atribuído o mesmo regime de proteção absoluta. Estaremos perante situações nas quais o indivíduo não é capaz de assumir convenientemente todos os assuntos inerentes à sua pessoa, é incapaz de gerir os seus bens por não possuir discernimento e uma vontade livre e coerente. Incluímos também                                                  380 Rosa Maria Lopes MARTINS, Envelhecimento e Saúde: Um Problema Social Emergente, 2003, disponível para consulta em: http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/614/1/Envelhecimento%20e%20sa%C3%BAde.pdf (Consultado em 27/02/2018).  381 Deveremos ter em atenção o envelhecimento acentuado que se tem verificado nos últimos anos em Portugal. O Instituto Nacional de Estatística prevê que entre 2015 e 2080, de acordo  Portugal perderá população, de 10,3 (números atuais) para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 milhões em 2031. O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões. O número de jovens também sofrerá uma diminuição de 1,5 para 0,9 milhões, dada a diminuição de mulheres em idade fértil. Atendendo à diminuição da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento passará de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens em 2080. Retirado do Relatório do Instituto Nacional de Estatística, disponível para consulta em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=277695619&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt (consultado em 27/02/2018). 382 Art.º 138.º do CC.  383 Primeira parte do 152.º do CC.  
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aqui pessoas com um grau de incapacidade física elevado, uma vez que a sua incapacidade não lhe permite por vezes ter a agilidade de uma pessoa em condições ditas normais, ocupando muitas vezes uma posição de fragilidade384. Em suma, entendendo-se que o art.º 503.º não prevê todas estas situações que se pretendiam ver acauteladas, a solução passaria pelo aditamento de um novo artigo – eventualmente o artigo 503.º - A, ou pelo aditamento de alguns números ao artigo 503.º, como seguinte conteúdo: i) Aquele que possuir a direção efetiva do veículo a motor é obrigado a indemnizar os utilizadores vulneráveis pelos danos causados pelo veículo.  A indemnização prevista no artigo(/número) anterior é devida de imediato quando o lesado for um utilizador vulnerável. ii) Aquele que possuir a direção efetiva do veículo a motor poderá limitar ou excluir a sua responsabilidade, se fizer prova de que o lesado agiu com negligência grosseira ou com dolo, provocando o acidente e/ou colocando-se voluntariamente na situação que lhe provocou os danos. Esta responsabilidade poderá ser limitada ou excluída se o lesante provar que não contribuiu em nenhum grau para a verificação dos danos ou que o lesado agiu com dolo ou negligência grosseira e/ou colocando-se voluntariamente na situação que lhe provocou os danos, caso em que o lesante terá direito a reaver total ou parcialmente os valores pagos a título de indemnização. iii) Aquele que possuir a direção efetiva do veículo a motor do veículo terá direito a reaver total ou parcialmente os valores pagos ao lesado a título de indemnização, se conseguir provar que não contribuiu em nenhum grau para a verificação dos danos.                                                  384 Tomemos como exemplo disto, indivíduos que por incapacidade motora circulam em cadeiras de rodas, automáticas ou manuais, e que, muitas vezes, pelas más condições dos passeios ou mesmo pela inexistência dos mesmos, são obrigados a circular na estrada, a par com os veículos a motor, colocando em risco a própria vida.  
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iv) Caso o utilizador vulnerável possua idade inferior a 16 anos ou superior a 70385 ou seja interdito ou portador de inabilitação física permanente, com incapacidade igual ou superior a 80%386, será sempre indemnizado dos danos sofridos.  A introdução destas normas seria no âmbito de um regime excecional à norma legal aplicável, ou seja, o art.º 503.º e, beneficiando os utilizadores vulneráveis de um regime de exceção quanto ao ónus da prova, sofrendo este uma inversão387. Através da inversão do ónus da prova, deixaria este de recair sobre a parte à qual tradicionalmente compete demonstrar a verificação de um facto, passando a recair sobre a parte contrária. Seria criada uma presunção legal de responsabilidade sobre o condutor, libertando o utilizador vulnerável deste encargo, não obstante esta presunção poder ser ilidida em sede própria.  No caso em concreto, caberia, portanto, ao lesante – ou à companhia de seguros do veículo - a responsabilidade de fazer a prova da retidão da sua conduta e, consequentemente, da conduta culposa do utilizador vulnerável. Conseguindo-se a concretização desta prova, o utilizador vulnerável seria obrigado a devolver parcial ou totalmente aquilo que lhe havia sido pago a título de indemnização. Considerando a existência de um seguro de responsabilidade civil obrigatório para veículos, na proposta que aqui se apresenta, o lesante segurado por uma companhia de seguros será por esta representado em juízo e, como já se verifica, sendo a responsabilidade do primeiro transferida para a segunda388. A seguradora deverá assumir os danos numa primeira fase, podendo                                                  385 Na proposta de aditamento legislativo, tivemos em consideração as idades aplicáveis pela legislação francesa, porém, entendemos que é necessária uma análise a esta questão que tenha em consideração características psicológicas e sociológicas, tema sobre o qual não nos iremos debruçar neste trabalho. Entendemos que definição da idade das crianças e dos idosos, para efeitos de regime de proteção especial, é matéria de âmbito do CdE. 386 Valor de percentagem previsto pelo art.º 3.º da Lei francesa nº 85-677, de 5 de Julho de 1985 e que se considera razoável para o efeito, não se prescindindo de um estudo incisivo e adequado.  387 Através da criação de uma presunção na lei para estes casos em concreto, de acordo com o art.º 344.º, n.º1 do Código Civil.  388 Nos casos em que o veículo não é segurado, o lesado terá de requerer a reparação dos seus danos ao Fundo de Garantia Automóvel nos termos do art.º 47.º do DL n.º 291/2007, de 21 de Agosto (Regime do sistema de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel).  
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posteriormente exercer o direito de regresso sobre o condutor que tenha sido dolosamente responsável pelos mesmos389. Não estando o veículo a motor segurado por nenhuma companhia, seguir-se-iam os mesmos termos, substituindo-se, no entanto, a seguradora pelo Fundo de Garantia Automóvel390. O Fundo de Garantia Automóvel substitui-se à companhia de seguros, assegurando a reparação dos danos causados391 por responsável desconhecido ou isento da obrigação de seguro em razão do veículo em si mesmo, ou por responsável incumpridor da obrigação de seguro de responsabilidade civil automóvel392.  1.5. Aplicabilidade deste modelo Quanto à aplicação no sistema jurídico português, entendemos que a via preferencial será sempre o acordo. Passando a ser premissa legal que o lesante responde de imediato, ainda que a responsabilidade seja transferida para a seguradora, seria esta a encetar as negociações com o lesado para que, de forma célere, este fosse ressarcido quanto aos danos sofridos393.                                                   389 Art.º 15.º n.º 1 e art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 142/2000, de 15 de Julho, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 122/2005, de 29 de Julho, disponível para consulta em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/72930793/201705032047/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice (consultado em 27/09/2018).  390 Art.º 47.º a 52.º do DL n.º 153/2008, de 06/08, disponível para consulta em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=973A0047&nid=973&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao= (consultado em 27/09/2018).  391 Art.º 47.º, n.º1 do DL n.º 153/2008, de 06/08.  392 A propósito da assunção de responsabilidades do Fundo de garantia automóvel e indo ao encontro do tema que aqui se discute, leia-se a posição do Supremo Tribunal de Justiça no Proc. N.º 2230/08, de 22/09/2008: “Perante o atropelamento do peão causado por um veículo em trânsito, conduzido por condutor que não foi identificado, e desconhecendo-se o modo como o atropelamento concretamente ocorreu, o Fundo de Garantia Automóvel tem de suportar as consequências danosas decorrentes deste acidente, nos termos da responsabilidade civil extracontratual objectiva. III - No caso, há que atribuir a sua responsabilidade integralmente ao condutor do veículo, a título de risco, pela simples razão de que o peão não é em si fonte produtora de risco.” Disponível para consulta em: http://www.pgdlisboa.pt/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=27865&codarea=1, (consultado em 27/09/2018).  393 A lei francesa refere inclusive que a seguradora é obrigada, sob pena de nulidade do acordo que possa vir a ser estabelecido, a informar a vítima que ela pode pedir à polícia – através de si - um auto da ocorrência e informa-la de 
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A desburocratização do processo teria um impacto muito significativo na redução da pressão financeira dos acidentados e da família, numa fase de sofrimento e, por vezes, de luto. A necessidade de recorrer aos meios judiciais implica o pagamento de custas, honorários de advogado e demais despesas, que sobrecarregam ainda mais a situação de fragilidade em que o lesado se encontra após sofrer um acidente. A situação pessoal do lesado é por vezes de uma gravidade extrema tal, que não se pode compactuar com o nível de atraso que se verifica no atual sistema de atribuição de indemnizações. A situação que se pretende integrar na atual conjuntura procura simplificar os circunstancialismos, reduzindo a morosidade da justiça perante estes litígios. Entendemos que a atribuição de indemnizações através de um sistema extrajudicial, reduziria o congestionamento dos tribunais e a redução de custos para todas as partes implicadas, nomeadamente para o próprio Estado. Quanto a esta matéria, o Parlamento Europeu, através da Diretiva 2009/103/CE, considerou que “[o] direito de exigir directamente à empresa de seguros o cumprimento do contrato de seguro assume uma importância significativa na protecção das vítimas de acidentes rodoviários. A fim de facilitar a regularização rápida e eficaz de sinistros, e evitar, tanto quanto possível, processos judiciais dispendiosos, deverá ser previsto um direito de acção directa contra a empresa de seguros que cobre a responsabilidade civil do causador do acidente, para qualquer pessoa vítima de acidentes rodoviários394”. Sendo as Diretivas, orientações europeias de resultado, os Estados têm competências amplas de integração e transposição das mesmas, estando vinculados ao seu efeito útil395. Apesar da obrigatoriedade da transposição das Diretivas para o ordenamento jurídico, não encontramos no nosso sistema um processo que assegure a celeridade e a economia de uma ação direta contra a seguradora, nos termos do ponto 30 da Diretiva 2009/103/CE.                                                  que ela pode optar ou ser aconselhada por um advogado e por um médico, se necessitar. Art.º 13.º da Loi de Badinter, disponível para consulta em: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068902&dateTexte=20100114 (consultada em 27/09/2018).  394 Ponto 30 da DIRECTIVA 2009/103/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro de 2009. Disponível para consulta em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32009L0103, (consultado em 21/02/2018). 395 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 02/07/2012, Proc. 1210/11.0TBVCT.G1, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 21/09/2018); https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000061001-000062000/000061756.pdf (consultado em 21/09/2018). 
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Analisando, por exemplo, o sistema francês, verifica-se que o meio de ressarcimento dos danos mais utilizado é extrajudicial e consiste num acordo direto com a companhia de seguros do veículo a motor que provocou os danos396. O lesado notifica a seguradora, comunicando o valor das despesas que teve com o acidente (incluindo-se aqui todo o tipo de danos, tais como os bens pessoais lesados ou a necessidade de ausência ao trabalho para recuperação), e, através de acordo, fixam o valor final da indemnização. A falta de acordo quanto aos montantes, poderá ser resolvida em sede judicial397.  A propósito da atribuição da indemnização, diz-nos o Supremo Tribunal de Justiça398, “[a] fonte da indemnização já não se irá buscar, dogmaticamente, ou à culpa ou ao risco, mas brota logo, alimentada pela enormidade que constitui a circulação de veículos conjugada com as regras do seguro obrigatório. Repare-se, por exemplo, na técnica usada na mencionada Lei Badinter. Parte-se logo da indemnização às vítimas de acidentes de circulação e, depois, como excepção, 
surge a culpa grave do lesado (“faute inexcusable”), aliás, não relevante nos casos em que os 

acidentados têm menos de 16 (e tenhamos presente o nosso caso…) ou mais de 70 anos ou sejam titulares de incapacidade de, pelo menos, 80%. Não se procurou um estribo na culpa ou 
em risco (que nem é sequer ali referido) para se indemnizar”. Pela análise do meio de atribuição de indemnizações previsto pela Loi de Badinter, podemos considerar que este é um meio eficaz para o lesado obter a indemnização pelos danos, quer ao nível de procedimentos, quer ao nível de celeridade. A transposição deste método para a legislação portuguesa aceleraria desde logo o processo de atribuição de indemnização, sem prejuízo de, mais tarde, os lesantes (ou as suas seguradoras) virem alegar e provar não serem os efetivos responsáveis em ação judicial que, obtendo provimento, lhes permitirá receber de volta tudo o que tenham prestado em excesso. No entanto, a integração deste meio no sistema português teria que ser feita com cautela, tendo em conta algumas particularidades da sociedade portuguesa. Isto porque um modelo que passe pelo acordo direto com a companhia de seguros do automóvel envolvido no acidente confere                                                  396https://association-aide-victimes-france.fr/accueil-association-daide-a-lindemnisation-victimes/indemnisation-accident-de-la-route/loi-badinter/la-loi-badinter-et-lindemnisation-du-pieton 397 https://www.gambetta-avocats.fr/wp-content/uploads/2013/08/lcvr-dossier-victime.pdf 398 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 04/10/2007, Proc. 07B1710, disponível para consulta em www.dgsi.pt www.dgsi.pt, (consultado em 27/09/2018). 



A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 107 

alguma discricionariedade, a qual poderia ser utilizada em detrimento dos lesados. Ainda que o montante fosse fixado mediante acordo entre as partes, ainda que de acordo com valores previamente tabelados, o lesado poderia estar em desvantagem perante a entidade pagadora. Verificamos, no entanto, que este sistema cumpre a sua finalidade em França, na medida em que, a produção de prova capaz de inverter a responsabilidade é revestida de um tal grau de dificuldade que as companhias de seguro preferem chegar a acordo com os lesados, em vez de recorrerem a Tribunal399.  A jurisprudência francesa tem uma tendência muito forte para a proteção dos utilizadores vulneráveis, tornando extremamente difícil a reversão da responsabilidade. Entendemos que é possível implementar este meio em Portugal nos mesmos moldes franceses, se, paralelamente, se tornar igualmente difícil inverter a responsabilidade em sede judicial. A implementação será ainda facilitada, se for financeiramente mais recompensante o acordo extrajudicial para as companhias de seguros, do que o recurso aos meios judiciais, permitindo-lhes também deste modo uma grande redução de custos e encargos judiciais. Na atual ordem jurídica portuguesa, está já previsto como primeiro recurso a possibilidade de as partes estabelecerem um acordo quanto ao pagamento das indemnizações. A realidade é que, na grande maioria das situações, por falta de consenso das partes, o processo judicial torna-se inevitável. Este processo judicial é então intentado pelo lesado para dirimir um conflito de responsabilidades, ao qual caberá provar a culpa do condutor e, desse modo, tentar ver ressarcidos os danos que sofreu no acidente. Entendemos, pelas razões já expostas, que este não será o meio mais justo e mais célere para a resolução. Não será o mais justo, pois sobrecarrega o lesado com mais um ónus pesado como é o ónus da prova; será pouco célere, pela longevidade que estes processos implicam. Portanto, para que a lei cumpra as suas funções de justiça, seria importante refletir sobre meios mais adequados do que os existentes para poder atingir esta finalidade.                                                   399 A mesma verifica-se também na Holanda; a inversão da responsabilidade é extremamente difícil, pelo que, os litígios são resolvidos maioritariamente através de acordo. Maker COLLEEN, «Strict Liability in Cycling Laws to Ready the Roads for Environmentally Friendly Commuting», cit., p. 487. 
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Cientes ainda de que o procedimento extrajudicial, nos termos franceses, pode ser falível e, perante a necessidade de se proceder a uma atribuição célere das indemnizações, torna-se necessário indagar sobre a possibilidade de recurso a outras metodologias.  Entendemos que, não sendo possível o acordo extrajudicial entre as partes e, atendendo à necessidade de um meio processual que cumpra os requisitos de celeridade e imparcialidade na resolução dos litígios, poderia passar-se numa primeira fase pela mediação judicial através de recurso aos julgados de paz400,caso as partes estivessem de acordo a este respeito.  Assumindo-se ainda a necessidade de um meio judicial para resolução do litígio, torna-se então necessária a criação de um processo cujo caráter de celeridade seja o requisito fundamental, prevendo-se assim a necessidade de criação de um processo urgente especial. Este processo deve ser concebido atendendo a critérios de equidade, paridade das partes, imparcialidade na fixação dos montantes, celeridade e com a presença da figura do Juiz como garante da justiça, como a um processo judicial é expectável.  Um dos meios que aqui se propõe como solução, passaria pela criação de um processo judicial simples, com inversão do ónus da prova face ao sistema atual e similar a outro já existente no nosso sistema jurídico. Falamos aqui da criação de um processo judicial no qual seria atribuída uma vantagem probatória como a conferida aos Hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde (com as evidentes adaptações necessárias), para cobrança de créditos hospitalares, prevista pelo DL n.º 218/99, de 15 de Junho. Note-se que este Diploma surgiu da necessidade de abreviar um processo de cobrança de dívidas hospitalares. Como o próprio preâmbulo indica, foi criado este 
mecanismo “[c]om o objectivo de tornar mais célere o pagamento das dívidas às instituições e serviços integrados no Serviço Nacional de Saúde”, no qual se estabelecem “regras especiais no âmbito dos acidentes de viação abrangidos pelo seguro de responsabilidade civil automóvel, independentemente do apuramento de responsabilidade”401.  Assim, prevê este Diploma, através do seu artigo 5.º uma inversão do ónus da prova, na medida em que, ao hospital – credor – apenas cabe alegar o facto gerador da responsabilidade pelos encargos e a prova da prestação de cuidados de saúde. Caberá à seguradora provar que a                                                  400  De acordo com o disposto na Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho. 401DL 218/99, de 15 de junho, disponível para consulta em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=746&tabela=leis (consultado em 21/02/2018).  
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responsabilidade na produção do acidente não é imputável ao seu segurado402. “A expressão facto gerador de responsabilidade parece reportar-se mais ao facto ilícito e ao nexo causal que à culpa. Doutra forma, parece que o legislador teria falado em factos constitutivos da responsabilidade civil extracontratual, pois ele bem sabia quais eram os problemas que se discutiam e pretendeu resolver”403.  Face ao exemplo que este processo judicial nos transmite, propõe-se a criação de um processo judicial no qual o lesado possa alegar com base em factos comprováveis, competindo, no entanto, ao lesante – representado em juízo pela seguradora - a prova da não responsabilidade pelos danos sofridos pelo lesado. Este processo revestir-se-ia de regras simples e de caráter simplificado, permitindo aos lesados a obtenção das indemnizações de forma mais célere e a libertação do pesado ónus da prova.  Mas, ainda que se entenda que este processo seria demasiado revolucionário face às normas vigentes, poderia manter-se a criação de um novo processo com o espírito do DL n.º 218/99, de 15 de Junho, como base, ainda que com algumas adaptações. Seria um processo igualmente movido pela iniciativa processual do lesado, o qual mediante requerimento próprio apresentado em juízo, requereria a indemnização contra a companhia de seguros do veículo que lhe provocou os danos. Neste requerimento, o lesado teria de invocar o facto constitutivo do direito que reclama e apresentar elementos probatórios de forma sucinta, tanto dos danos materiais, como dos danos não patrimoniais sofridos no acidente; estes danos seriam atestados através de comprovação médica.  Apresentados os elementos, o Juiz faria uma apreciação sumária, na qual analisaria a legitimidade das partes, a verificação dos factos e dos danos. Confirmados os requisitos necessários, seria atribuído um valor de indemnização pelos danos (patrimoniais e não                                                  402 Acerca deste tema, veja-se o entendimento do Tribunal da Relação de Lisboa de 01/04/2014, que nos diz que [r]azões de política legislativa levam a que, obtida a indicação de que as lesões que deram causa à assistência foram infligidas por terceiro, a instituição hospitalar demande directamente o responsável, bastando-lhe assinalar o facto que ganha assim foros de mera legitimação formal para o alargamento da instância a quem não foi parte na relação contratual subjacente à dívida”. Acórdão Tribunal da Relação de Lisboa, 01/04/2014, Proc. 105256/12.7YIPRT.L1, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018). 403 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18/12/2002, Proc. 03A1973, disponível para consulta em www.dgsi.pt, (consultado em 21/02/2018). 
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patrimoniais) e seria o lesante, representado pela companhia de seguros por si contratada, condenado ao pagamento do montante definido pelo Juiz. O caráter probatório seria pouco exaustivo, sendo suficiente para a decisão do Juiz a análise dos factos e o nexo de causalidade entre estes e os danos sofridos pelo lesado. Este processo sumário desenvolver-se-ia num prazo curto e razoável, de modo a cumprir as finalidades de celeridade e justiça que seriam o propósito da sua criação.  A utilização deste mecanismo processual não obstaria ao exercício do direito de regresso da seguradora em relação ao lesante cuja conduta foi comprovadamente dolosa, nem obstaria à recuperação dos montantes pagos pelo lesante (ou pela seguradora) se posteriormente fosse comprovada a responsabilidade única do lesado nas circunstâncias do sinistro.  Estamos cientes que este processo contraria o ónus processual de alegação e ónus probatório, nos termos consignados nos art.º 5.º e 6.º do CPC, porém, a inversão do mesmo sedimenta-se na necessidade de criar maior equidade entre as partes, protegendo a parte mais fraca da relação. A proposta processual aqui apresentada, não obsta à necessidade de, em sede própria, ser realizado um estudo mais aprofundado dos mecanismos processuais permitidos e adequados à situação pela legislação portuguesa, passíveis de integração das alterações normativas substanciais que acima se propõem.  Importará desenvolver os trâmites próprios do processo, de acordo com os fundamentos e objetivos que este trabalho pretende, mas, atendendo ao grau de estudo e rigor que tal requer, terá de ser aprofundado em sede posterior.    
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Conclusão Este trabalho teve como ponto de partida a responsabilidade civil no sistema jurídico português, analisando-se brevemente a sua evolução histórica até aos dias de hoje. Tivemos o cuidado de analisar os pontos fundamentais desta matéria, tais como, a responsabilidade pelo risco e a presunção de responsabilidade. Pretendeu-se com este trabalho avaliar o estado da proteção jurídica conferida aos utilizadores vulneráveis no sistema jurídico português. Para tal, analisamos as normas aplicáveis a tais situações e as consequências daí decorrentes. No âmbito do sistema jurídico português, analisamos ainda as alterações introduzidas ao código da estrada, nomeadamente a introdução da figura do utilizador vulnerável e verificamos que a lei civil não lhe confere qualquer diferenciação em matéria de sinistros. De modo a podermos fazer uma análise rigorosa do sistema jurídico português, procuramos estudar a responsabilidade objetiva existente noutros sistemas jurídicos estrangeiros e a proteção atribuída aos utilizadores vulneráveis. Esta análise comparativa permitiu compreender as diferenças entre sistemas e apontar algumas fragilidades do nosso sistema de proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis.  Focamos o trabalho na análise da situação do utilizador vulnerável na perspetiva de parte mais fraca em acidentes de viação, quer no momento do sinistro, quer posteriormente, durante o processo de tentativa de obtenção da indemnização pelos danos sofridos. Feita esta análise, entendemos que o sistema jurídico nacional impõe um ónus demasiado pesado ao utilizador vulnerável, na medida em que lhe impõe a iniciativa processual, a alegação e a prova dos factos que deram origem aos seus danos. A estes ónus, acresce ainda o facto de ser - com forte probabilidade – a parte com maiores danos, nomeadamente na sua pessoa.  Consideramos que quem possui o veículo a motor, pelas especificidades deste, pelo grau de perigosidade que o seu manuseamento implica, e ainda, pela posição dominante que ocupa na relação jurídica criada pelo sinistro, deverá acarretar o ónus da prova. Por razões de equidade e justiça, deveria caber-lhe provar que o acidente não se deveu à sua conduta, mas, sim, ao comportamento doloso ou grosseiramente negligente do utilizador vulnerável.  
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Propomos uma exceção às regras gerais sobre o ónus da prova, ou seja, a inversão do mesmo, transpondo para o condutor do veículo a motor a prova relativa à (ir)responsabilidade pelo sinistro e pelos danos decorrentes, libertando os utilizadores vulneráveis deste pesado fardo. Para além da alteração legislativa necessária para a concretização desta inversão, propomos ainda que seja aplicável aos litígios resultantes de sinistros entre veículos a motor e utilizadores vulneráveis, um processo sumário especial, com características próprias, nomeadamente de celeridade e prova, que permita reduzir a duração do tempo de espera para a atribuição das compensações aos lesados.   Estamos conscientes de que é uma perspetiva conflituante e pouco pacífica perante o panorama português, no qual o culto do carro está bastante enraizado e em que as mudanças na lei são lentas, porém, entendemos que o sistema jurídico português não confere a proteção necessária aos utilizadores vulneráveis. Dada a evolução social nacional e europeia e, tendo como exemplo países europeus que foram já promovendo alterações na sua legislação, as quais resultaram numa diminuição da sinistralidade e da redução dos veículos a motor, torna-se urgente a discussão desta temática.  
“A insegurança na circulação rodoviária atingiu níveis nunca vistos. A sinistralidade estradal tem vindo a aumentar entre nós de forma vertiginosa, fazendo cada vez mais vítimas. O nosso país, encontra-se neste particular, e ao contrário do que sucede relativamente ao bem-estar e à riqueza, nos primeiros lugares do podium europeu. Avultam, pois, as necessidades de prevenção 
geral”404.   

                                                 404 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 21/01/2004, Proc. 3840/03, disponível para consulta em www.dgsi.pt (consultado em 23/02/2018).  
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 CONCLUSÕES  I- O instituto da responsabilidade civil é um meio de imputação de danos que tem vindo a sofrer diversas evoluções legislativas, tornando-o assim um instituto que se molda às necessidades da tutela do direito e dos cidadãos.  II- Fruto de diversas influências históricas, foi com o Código de Seabra que o instituto da responsabilidade civil sofreu o seu maior ponto de viragem, sofrendo mudanças paradigmáticas e vindo a adotar a ramificação que hoje lhe é conhecida: a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual.  III- Dentro da responsabilidade civil extracontratual, que é a que nos traz aqui, podemos estar perante responsabilidade subjetiva ou objetiva.  IV- O ordenamento jurídico português consagra, em regra, a responsabilidade civil subjetiva, que se carateriza, essencialmente, pelo pressuposto da existência de culpa na conduta do lesante que causa danos na esfera jurídica do lesado.  V- Falar de responsabilidade civil leva a que se foque e preste maior atenção à culpa e ilicitude da conduta do lesante na esfera jurídica do lesado, sendo que, enquanto que a ilicitude é analisada num plano objetivo, a culpa é analisada num plano subjetivo.  VI- Na responsabilidade civil prevista no artigo 493.º n.º 2 do Código Civil, o legislador permitiu ainda a inversão do ónus da prova aplicada visando, deste modo, reforçar a posição do lesado.   VII- Em relação aos acidentes causados por veículos previu-se, expressamente, o disposto no artigo 503.º do Código Civil o que, desde logo, demonstra a preocupação e intenção do legislador em considerar esta conduta como dotada de um risco excecional, merecedora de um regime específico que fosse além do regime previsto no artigo 483.º do Código Civil. 
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 VIII- A Lei n.º 72/2013, de 3 de setembro, veio afirmar e trazer alterações que foram cruciais ao nível da realidade da viação, tendo em conta a resposta que urgia ser dada ao aumento do tráfego automóvel.  IX- A regulação das vias rodoviárias e da implicação no tráfego na via pública foi acentuada pela necessária tutela a ser dada ao peão e ao velocípede, que são duas figuras que mereceram uma atenção redobrada por parte do legislador, no entanto, a nosso ver, esta tutela necessita de ser melhorada e ajustada à realidade atual.  X- Apesar de o Código de Estrada ter introduzido inovações necessárias no ordenamento jurídico português, nomeadamente no âmbito da proteção dos utilizadores vulneráveis, a verdade é que a atual tutela legislativa, ainda não se encontra a par da realidade de outros ordenamentos jurídicos europeus, necessitando de diversos melhoramentos.  XI- A partilha do espaço na via de circulação das estradas é ainda hierarquizada e sem cautelas relativas à coexistência. Tal realidade necessita de sofrer alterações perante o risco que os automóveis só per se acarretam, conferindo-se maior tutela às figuras dos peões e velocípedes, que num acidente de viação serão, naturalmente – mas não obrigatoriamente – a parte que sofrerá mais danos.  XII- A verdade é que, apesar do acentuar das preocupações e da nova realidade que o país vai vivenciando ao nível da sinistralidade, ao contrário do expectável, o legislador permaneceu imóvel e os passos que deveriam ser dados para uma melhoria da tutela dos utilizadores vulneráveis que são, por natureza, mais frágeis, ainda não o foram.   XIII- A própria jurisprudência nacional tem alertado para a evolução da legislação a nível comunitário e para a necessidade de o sistema jurídico português acompanhar esta evolução.   XIV- A sinistralidade que se verifica no nosso país apresenta valores preocupantes, impondo medidas urgentes que contribuam quer para a diminuição dos sinistros, quer para a proteção da parte mais fraca.  
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 XV- Foi no ano de 2013 que surgiu a introdução do conceito de utilizador vulnerável, que veio alertar para a necessidade de tutela de outras figuras – o que além de consubstanciar uma real e efetiva novidade no ordenamento, não teve o resultado esperado: nem assim o legislador avançou para novas alterações que, efetivamente, aumentassem e alargassem a responsabilidade pelo risco nesta matéria.  XVI- O conceito de utilizadores vulneráveis enquadra todos aqueles que se encontram numa posição mais frágil quando circulem na via pública – estradas ou passeios – e, perante os quais, deve existir um especial cuidado na proteção da sua integridade física.   XVII- Uma das principais alterações com a lei de 2013 foi a consagração da distância de 1,5m nas ultrapassagens de veículos a velocípedes e peões que circulem nas bermas, no entanto, a verdade é que, ainda que com esta lei, pouca é a consciencialização e o controlo efetivo por parte dos órgãos competentes para a aplicação e punição para a sua violação.  XVIII- A condução de um veículo automóvel – que só por si apresenta um risco – não é suficiente para que o condutor se encontre consciencializado que, a priori se encontra numa posição 
de “vantagem” – o que, necessariamente, importaria agravar o risco.  XIX- Com as alterações existentes na legislação passamos a ter velocípedes que podem circular a par na via de trânsito o que, apesar de ser uma evolução significativa, continuou a apresentar perigos perante a coexistência com veículos automóveis.  XX- A jurisprudência acaba por ficar de certa forma limitada com a apreciação casuística destes casos e, por vezes, com resultados tão díspares que se torna cada vez mais urgente a criação de normas que regulem a proteção dos utilizadores vulneráveis, evitando a discricionariedade nas decisões.   XXI- A ausência de normas específicas, origina situações limite em que, em acidentes dos quais resulta a morte do velocípede, a sentença condenatória acaba por ser uma mera sentença de aplicação de uma multa: que tutela existiu para este utilizador vulnerável?  
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XXII- Apesar de a legislação tentar consciencializar o condutor, a verdade é que, a nosso ver, uma maior proteção a ser conferida e o efeito prático da aplicação legislativa passaria, também, pela própria alteração do instituto da responsabilidade civil.  XXIII- Ao nível da indagação no campo do estudo comparado, apreciamos que outros ordenamentos jurídicos se encontram bastante mais evoluídos do que o ordenamento jurídico português no campo concreto do nosso estudo.  XXIV- A morte é um dano grave e apesar de indemnizável, constitui uma situação irreparável e irreversível.   XXV- Encontramos dois institutos específicos de responsabilidade civil em ordenamentos jurídicos estrangeiros no que concerne a acidentes de viação: a Strict Liability ou Loi de Badinter.  XXVI- A Strict Liability ou a Loi de Badinter – na França - baseia-se na premissa de que o condutor de um veículo a motor deve ser, independentemente de ter agido com culpa ou negligência, automaticamente responsável pelos danos causados a peões e ciclistas pelo uso do seu veículo dentro e fora das estradas.  XXVII- Claro que, à primeira vista, poderíamos considerar este instituto desproporcional e colocador do condutor numa posição desfavorável. No entanto, temos que compreender que determinadas situações justificam a criação de uma tutela mais forte para determinados sujeitos: neste caso os utilizadores vulneráveis.  XXVIII- Não podemos esquecer que, quer os veículos ligeiros, quer os veículos pesados, devido à sua estrutura, estão naturalmente numa posição privilegiada no caso de um embate num 
utilizador vulnerável e, é esta posição “mais fraca” que necessita de uma tutela mais forte do que a existente.  XXIX- Estamos, no entanto, conscientes de que a aplicabilidade deste tipo de responsabilidade no ordenamento jurídico português, apesar de necessária, nunca poderia ser imediata, 
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atendendo ao distanciamento que revela perante a nossa realidade, mas sobre esta urge discussão e análise.  XXX- A aplicação e aproximação do ordenamento jurídico português da Strict Liability ou da Loi de Badinter permitiria uma maior justiça para os utilizadores vulneráveis.  XXXI- A Strict Liability tem na sua génese uma dupla abrangência: (i) uma função preventiva, na medida em que incute nos condutores uma responsabilização pelos atos, compelindo-os a adotar uma condução mais segura e menos negligente, ou seja, promove uma mudança de comportamentos na estrada; e (ii) assegura a indemnização dos utilizadores vulneráveis em acidentes, protegendo a parte mais fraca num acidente da necessidade de prova de uma conduta negligente da outra parte.  XXXII- Sendo o seguro automóvel um seguro obrigatório, em caso de acidente de viação, lesante transferirá a sua responsabilidade para a sua companhia de seguros, tomando aquela o seu lugar em litígio. Não estando o veículo segurado, será o Fundo Garantia Automóvel a assumir a responsabilidade.   XXXIII- Nessa medida, aquilo a que abrimos debate é o alargamento do entendimento da responsabilidade objetiva existente: sugerimos que enquadre uma responsabilidade direta dos lesantes em sinistros entre veículos a motor e peões ou ciclistas e a inversão do ónus da prova da responsabilidade do lesante, nos mesmos termos da Strict Liability e da Loi de Badinter, com algumas necessárias adaptações.   XXXIV- No caso de aplicabilidade do que nos propusemos a estudar, em caso de litígio, o lesante seria considerado presumivelmente responsável, e como tal, obrigado a assumir de imediato e diretamente a responsabilidade pelos danos sofridos pelo utilizador vulnerável. Não seria, no entanto, uma responsabilidade absoluta, estando suscetível de ser ilidida em determinadas circunstâncias.   XXXV- Tratando-se de um lesado adulto, pleno das suas capacidades, a responsabilidade do lesante poderia ser limitada ou excluída, caso este conseguisse comprovar que o sinistro 
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não se deveu à sua conduta mas sim, a um desmazelo do lesado, à sua negligência grosseira ou mesmo conduta dolosa.  XXXVI- Esta responsabilidade seria apenas absoluta no caso de o lesado se tratar de uma criança, idoso ou pessoa com incapacidade. Nestes casos, o lesante seria sempre responsável pelos danos sofridos.  XXXVII- Ou seja, pretendia-se deste modo uma inversão do ónus da prova e da iniciativa processual, libertando o utilizador vulnerável deste pesado ónus e transferindo-o para quem se encontra numa posição mais privilegiada.  XXXVIII- A responsabilização “automática” do condutor, abriria o caminho para uma negociação direta entre o responsável e o lesado, de forma a que lhe fossem compensados os danos no mais curto espaço de tempo.  XXXIX- O acordo extrajudicial das partes no que toca à determinação do montante da indemnização, à semelhança do que se verifica no sistema francês no qual é aplicada a Loi de Badinter, evitaria as habituais delongas em processos judiciais, permitiria a redução de custos das companhias de seguros e, acima de tudo, permitiria que os sinistrados-lesados tivessem um ressarcimento efetivo e atempado do seu dano que, nestes casos, é por demais evidente que se imputa à conduta do lesante.  XL- A implementação deste modelo, nos mesmos moldes franceses, é possível se judicialmente se tornar difícil inverter a responsabilidade do lesante e se se tornar o acordo extrajudicial mais recompensante financeiramente para as companhias de seguros do que o recurso aos meios judiciais.   XLI- De todo o modo, não sendo o acordo possível, o meio mais idóneo de solução seria a criação, a nível processual, de um mecanismo hábil e com resposta imediata, capaz de responder às necessidades impostas pela “responsabilização automática” que se pretende implementar.  
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XLII- Este processo que, entendemos, seria interessante no âmbito de uma alteração do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de um debate detalhado sobre a questão, passaria por encontrar pressupostos processuais ajustáveis a um processo que teria que, necessariamente, ser urgente e, no qual, de forma sumária, fosse atribuída uma indemnização pelos danos sofridos pelo lesado, mediante o preenchimento de determinados requisitos.   XLIII- Propunha-se então, a criação de uma nova tramitação com o espírito do DL n.º 218/99, de 15 de Junho, ainda que com algumas adaptações, no qual o caráter probatório seria pouco exaustivo, sendo suficiente para a decisão do Juiz a análise dos factos e o nexo de causalidade entre estes e os danos sofridos pelo lesado. Este processo sumário desenvolver-se-ia num prazo curto e razoável, de modo a cumprir as finalidades de celeridade e justiça que seriam o propósito da sua criação.   XLIV- Este julgamento sumário não obstaria à possibilidade de a seguradora exercer o direito de regresso sobre o lesante, nem de este recuperar judicialmente as quantias pagas indevidamente, em processo declarativo comum.  XLV- Será necessário um estudo aprofundado dos trâmites próprios do processo passíveis de aplicação ao tema, trabalho que será desenvolvido noutra sede posterior.  XLVI- Conforme já tem vindo a ser entendimento jurisprudencial, inspirado em diretivas 
comunitárias, é necessário que a responsabilidade pelo risco seja “enfocada a uma nova 

luz, iluminada por novas concepções, de solidariedade e justiça”.  XLVII- O direito evolui e a responsabilidade civil configura, em nossa opinião, o mais importante dos institutos na tutela dos danos, mas impõe-se evolução, passos sérios na tutela daqueles que ainda estão (inconscientemente) parcamente tutelados no ordenamento jurídico.   
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http://www.spokes.org.uk/wp-content/uploads/2010/02/1302-Bill-revised-version-Strict-Liability-15-02-13.pdf, (consultado em 29/11/2017); https://ssrn.com/abstract=1766112, (consultado em 20/01/2018) https://www.theguardian.com/uk-news/scotland-blog/2015/mar/27/hold-drivers-automatically-accountable-for-collisions-with-cyclists-say-campaigners, (consultado em 27/07/2016) http://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2017-07-12#HoofdstukXII_Artikel185, (consultado em 25/10/2017) https://pdfs.semanticscholar.org/ed0f/626efb170e36aaea4fef6c052225e418a615.pdf. (consultado em 21/02/2018) https://association-aide-victimes-france.fr/accueil-association-daide-a-lindemnisation-victimes/indemnisation-accident-de-la-route/loi-badinter/la-loi-badinter-et-lindemnisation-du-pieton (consultado em 21/02/2018) https://www.gambetta-avocats.fr/wp-content/uploads/2013/08/lcvr-dossier-victime.pdf, (consultado em 21/02/2018) https://waarborgfonds.vereende.nl/over-het-waarborgfonds/, (consultado em 21/02/2018) http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_90/pdfs/11.pdf, (consultado em 22/02/2018) https://www.tcnf.legal/vulnerable-roadway-user/, (consultado em 22/02/2018) https://www.nhtsa.gov/road-safety/bicycle-safety, (consultado em 22/02/2018) https://www.livablestreets.info/vulnerable_road_users_vru_protection_laws_whoever_can_do_the_most_damage_has_to_be_the_most_careful, (consultado em 22/02/2018) https://bikeleague.org/content/model-vulnerable-road-user-law, (consultado em 22/02/2018) https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__115.html, (consultado em 20/02/2018);   

https://ssrn.com/abstract=1766112


A proteção jurídica dos utilizadores vulneráveis nos Acidentes de Viação 

Maria Manuela Leal de Sá Fernandes 137 

SÚMULA JURISPRUDENCIAL  SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  
• Assento 1/80 do Supremo Tribunal de Justiça, Processo n.º 68004, 29/01/1980, (www.dgsi.pt)  
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 68989, 14/04/1983, (www.dgsi.pt)  
• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa Processo 0024262, 24/05/1990, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 077303, 26/01/1996, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça Processo 02A3556, 26/11/2002, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 07B1710, 04/10/2007, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça no Processo 2230/08, de 22/09/2008, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 7/09.2YFLSB, 23/04/2009, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 08S3441, 07/05/2009, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 08P3704, 15/09/2009, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 1823/07.5TBPFR.P1.S1, 05/20/2010, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 100/10.9YFLSB, 05/06/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 498/08.9TBSTS.P1.S, 18/09/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 03A1902, 13/01/2013, (www.dgsi.pt) 
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• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 8/10.8TBTNV.C1.S1, 05/11/2013, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 479/02, 15/05/2013, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 478/05.6TBMGL.C1.S1, 14/11/2013, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 249/04.7TBOBR.C1.S1, 29/01/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 121/10.1TBPTL.G1S1, 09/09/2014 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 368/04.0TCSNT.L1.S1., 30/09/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 2443/14.3T8BRG.G1, 30/03/2017, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 1400/04.2TBAMT.P1.S1, 12/07/2017, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, Processo 1506/11.1TBOAZ.P1.S1, 17/05/2017, (www.dgsi.pt)  TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA: 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, 642/04.5TBSEI.C2, 06/10/2009, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão da Relação de Coimbra, Processo 643/07.1TBSCD.C2, 13/04/2010, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo 20/10.7TBALD.C1, 29/05/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo n.º 298/10.6TBAGN.C1, 19/12/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo 214/11.8TBTBU.C1, 03/12/2013, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, Processo 595/10.0TBVIS.C2, 14/01/2014, (www.dgsi.pt)  

http://www.dgsi.pt)/
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA: 
• Acórdão da Relação de Évora, Processo 200/09.8TBRDD.E1, 07/05/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Processo 199/12.3GDSTB.E1, 18/02/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Processo 518/10.7TBLGS.E1, 04/10/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão da Relação de Évora, Processo 204/10.8TBELV.E1, 15/12/2016, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, Processo 998/14.1T8STR.E1, 25/05/2017, (www.dgsi.pt)  TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES: 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, Processo 1521/10.2TBVCT.G1, 04/12/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, Processo n.º 333/12.3 TCGMR.G1, 03/07/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, Processo 168/11.0TCGMR.G2, 02/03/2017, (www.dgsi.pt)  TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA: 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Proc. 3412/08.8TBFUN.L1-8, de 11/03/2010, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 9347/11.0 T2SNT.11-6, 16/01/2014, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 108/09.7TBVRM.L1-7, de 09/07/2015, (www.dgsi.pt)  TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO: 
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• Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 11/08.8TBSJM.P1, 22/05/2012, (www.dgsi.pt) 
• Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, Processo 8794/11.1TBVNG.P1, 28/10/2015, (www.dgsi.pt)  TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL: 
• Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, Processo n.º 05750/09, 07/04/2016, (www.dgsi.pt)   
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 ORIENTAÇÃO A orientação da presente dissertação ficou a cargo da Ex.ma. Senhora Prof.ª Doutora Eva Sónia Moreira da Silva, Professora Auxiliar da Escola de Direito da Universidade do Minho, que muito me honrou com a sua aceitação. 
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