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Intervenção de introdução à conferência «A Indemnização do Dano Corporal» 

 

Excelências 

Ilustres Oradores 

Caros Conferencistas, 

 

Aceitei com muito gosto o convite que me foi dirigido pelas Faculdades de Direito das Universidades 

de Lisboa e de Coimbra para introduzir os temas desta Conferência sobre uma matéria essencial: - 

“a indemnização do dano corporal”. 

Faço-o na certeza de que o debate que agora se inicia contribuirá para uma reflexão muito válida 

sobre um tema que é, ao mesmo tempo, importante e desafiante:  

- Importante, porque a interdependência complexa de fatores de risco da vida contemporânea leva 

a eventos lesivos das mais variadas origens e naturezas, que afetam pessoas concretas, cujas vidas 

são profundamente transformadas pelos danos daí decorrentes. 

Há, assim, antes de mais, uma importância social, que depois se estende e assume uma importância 

dogmática e jurisprudencial quando se passa do nível social para o estudo e aplicação do direito.  

- Além de importante o tema é ainda desafiante, na medida em que o número de litígios que 

enfocam o dano corporal assume uma dimensão significativa no contexto do mundo judiciário e, 

por isso, constitui também uma interpelação direta e constante ao sistema de justiça. 

A importância teórica do tema torna-se, por consequência, um permanente desafio concreto a 

todos os que estudam ou participam na resolução de litígios nesta matéria. 

É, portanto, muito importante renovar a reflexão sobre os matizes do dano corporal, procurando 

olhar o que de mais inovador existe em termos doutrinários e jurisprudenciais. 

É igualmente importante olhar os caminhos inovadores que a prevenção ou resolução extrajudicial 

de litígios vem trazendo a esta área. 

É esta atualização do tema que nos permite avaliar a situação atual e perspetivar os caminhos de 

futuro.  

--- 
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Esta conferência traz-nos, dentro da temática do dano corporal, um conjunto de matérias de estudo 

bastante diversificadas. 

Porém, devemos estar cientes que a conferência é apenas mais uma etapa no desenvolvimento do 

conhecimento sobre este tema. 

Tal como acontece em relação a outras realidades da vida, também nesta área não há soluções 

simples para problemas complexos nem soluções acabadas que se descubram em dois dias. 

A este propósito, não posso deixar de assinalar a circunstância de a presente reflexão sobre o tema 

do dano corporal, além da perspetiva académica e judicial, envolver a visão das sociedades 

seguradoras, sendo a Associação Portuguesa de Seguros, muito meritoriamente, uma co-

organizadora da Conferência, com as academias de Lisboa e Coimbra. 

Às três instituições, nas pessoas dos Professores Pedro Romano Martinez e Rui Marcos e Dr. José 

Galamba de Oliveira, saúdo e felicito vivamente pela iniciativa. 

Importa, todavia, ter presente esta circunstância. Sendo a Conferência co-organizada por entidade 

representante das seguradoras tenderá, pelo menos em parte, a traduzir a sua visão própria e, 

obviamente, legítima, do tema. 

Por outro lado, esta circunstância faz ressaltar que, nos trabalhos que se seguem, faltará a 

apresentação da perspetiva específica dos lesados. 

Esta visão, não podendo ser trazida de modo inorgânico pelos particulares, teria que ser buscada na 

representação dos consumidores. 

É claro que daqui não decorre, até pela óbvia qualidade e manifesta isenção dos ilustres oradores, 

qualquer diminuição do valor dos trabalhos.  

Implica, porém, ter em atenção que as conclusões que saírem da Conferência não podem olvidar 

esta circunstância e, de modo algum, poderão representar uma perspetiva final e acabada sobre o 

tema. 

Mais, porque a matéria é muito relevante, haverá que dar sequência ao debate que agora se inicia. 

E nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça tenciona promover a realização de um Colóquio 

sobre o tema do dano corporal que permita fechar o círculo de visões sobre esta matéria. 

É que só alargando a discussão também aos lesados ou cidadãos consumidores será possível, em 

última análise, estabelecer conclusões que nos permitam encontrar um ponto fiel da situação nesta 

discussão. 
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--- 

A matéria do dano corporal sempre revestiu grande relevo na vida social e judiciária. 

É, tradicionalmente, daquelas matérias em que mais prepondera a visão jurisprudencial no 

equilíbrio concreto dos litígios. 

A par de muitas outras, esta é também uma área em que a resolução alternativa de litígios tem 

feito o seu caminho, também aí procurando o eterno equilíbrio entre justiça e segurança e 

tentando resolver a eterna equação entre justiça e eficácia. 

Ambos os caminhos, o judicial e o extrajudicial, serão olhados nesta conferência. 

Iniciar-se-ão os trabalhos com um olhar dirigido à matéria do dano corporal na sinistralidade 

rodoviária, numa perspetiva geral, com a presença do Engenheiro José Miguel Trigoso, presidente 

da Prevenção Rodoviária Portuguesa. 

Esta matéria será retomada da parte da parte, com abordagens mais específicas à reparação dos 

danos patrimoniais e não patrimoniais emergentes da sinistralidade automóvel. 

Este estudo será feito em dois painéis que integrarão, à vez, as Sras. Juízas Conselheiras e minhas 

caras colegas do Supremo Tribunal de Justiça, Dras. Maria dos Prazeres Beleza e Graça Trigo, 

acompanhadas de conceituados académicos, a Professora Mafalda Miranda Barbosa e o Professor 

Filipe Albuquerque Matos. 

Este olhar específico sobre a matéria da reparação de danos emergentes da sinistralidade 

automóvel levar-nos-á, antes do encerramento do dia, a olhar o regime SORCA, num painel que 

integrará o Professor José Alves Brito, a Dra. Maria Manuel Veloso e o Dr. Paulo Veloso, os 

primeiros trazendo uma visão académica e o último a visão das empresas seguradoras. 

O regime SORCA deve ser visto como uma das iniciativas de fomento da resolução extrajudicial de 

litígios e de introdução de balizas mais definidas nas obrigações de indemnizar. 

É esse o sentido do aparecimento da “proposta razoável para indemnização do dano corporal”. 

No entanto, esta iniciativa - como outras – constitui apenas uma primeira aproximação à realização 

da justiça nos casos de dano corporal, permitindo dirimir conflitos numa fase pré judicial e, em 

muitos casos, ainda que em juízo, na fase pré-decisória. 

Em muitas situações cabe, e caberá sempre, à Justiça do Estado ter a capacidade para sanar o 

conflito e determinar quem é o responsável pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes do 

evento danoso e qual o grau da sua responsabilidade.  
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Em que medida é que o tipo de solução da proposta razoável é passível de aplicação à solução 

judicial de litígios é uma questão que, certamente, não deixará de ser colocada nesta conferência. 

Neste contexto, importa ter em atenção que a matéria do ressarcimento do dano corporal é uma 

daquelas em que a resolução de litígios deve traduzir uma busca substantiva de justiça material. 

Só a concreta determinação dos danos e a fixação de uma justa indemnização permite que o 

sistema judicial se legitime perante a comunidade na sua função de realizar justiça. 

Para exercer esta tarefa é essencial que o juiz tenha à sua disposição os meios auxiliares que lhe 

permitam encontrar o quantum justo de indemnização dos prejuízos.  

Será útil, pois, discutir instrumentos que possam conter índices que constituam bases de cálculo das 

indemnizações. 

O debate sobre a existência, função e imperatividade de tabelas que balizem o quantum 

indemnizatório considerará, certamente, a facilidade, celeridade e previsibilidade decisórias; 

Mas esta reflexão terá que ter em linha de conta a medida em que tais índices possam impedir ou 

dificultar a definição de uma justa indemnização, necessariamente adequada ao dano efetivo 

sofrido e nunca pode olvidar o objetivo central de prolação de uma decisão justa para cada um dos 

casos que, em concreto, são submetidos à apreciação do julgador. 

Nessa análise, importa considerar que o tratamento da avaliação do dano corporal tem sofrido 

evoluções significativas, circunstância que deve ser devidamente sopesada para avaliar e prevenir a 

eventual obsolescência precoce de tabelas e, em consequência, as limitações que tal pode impor à 

sua utilidade prática. 

Este maior balizamento das indemnizações será, certamente, um dos temas essenciais desta 

conferência e um daqueles que carece de uma avaliação mais detida e estruturada. 

Na evolução do estudo sobre a avaliação do dano corporal há que escutar atentamente a visão que 

nos será trazida pelo presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, o 

Professor Francisco Corte Real. 

Noutra área, igualmente muito importante, não deixará de ser olhada a responsabilidade do Estado 

em matéria de dano corporal. 

Recentemente, catástrofes da nossa vida coletiva, que tiveram resultados dramáticos ao nível da 

vida (inúmeras mortes) e da integridade física de um alargado número de pessoas, levaram ao 

aparecimento de mecanismos alternativos de resolução de litígios neste campo. 
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Foram criados grupos de trabalho altamente especializados que, procurando uma solução com 

celeridade e equilíbrio, determina a responsabilidade e o quantum indemnizatório dos prejuízos 

sofridos por cada uma das vítimas. 

Teremos nesta conferência ilustríssimos professores e representantes do Conselho de 

Indemnização das Vítimas de Incêndios, o Conselheiro Mário Mendes e os Professores Sinde 

Monteiro e Sousa Ribeiro que, com o Professor Romano Martinez tratarão esta perspetiva no final 

da manhã de trabalhos. 

Será muito interessante perceber a dinâmica própria que um grupo de trabalho deste tipo cria, 

como desenvolve o seu trabalho e apreender o conhecimento que produz sobre o tema. 

Não pode esquecer-se, porém, que esta é apenas uma das formas de dirimir conflitos e que o 

conhecimento produzido nesta sede tem de ser conjugado com aquele que resulta do labor 

jurisprudencial de décadas. 

Interessa também assinalar que nunca se poderá ultrapassar o limite da vontade dos lesados.  

Este tipo de soluções poderá permitir compensação célere e justa de vítimas, mas será apenas na 

exata medida em que seja aceite pelos lesados. 

É importante não criar ou induzir qualquer ideia de obrigatoriedade. Só aos tribunais cabe dirimir 

litígios nesta área nos casos em que não seja possível estabelecer bases de entendimento entre os 

lesados e o Estado ou quaisquer entidades públicas obrigadas à indemnização. 

É por isso essencial, também nesta matéria, repetir a centralidade do sistema de justiça do Estado 

na resolução dos litígios emergentes de eventos lesivos que determinem danos corporais. 

 

A conferência aborda, assim, uma temática muito relevante para a vida coletiva, sentida em 

múltiplos planos – político, económico e social. 

Mas, há que enfatizá-lo, aborda também um tema com grande relevo judicial.  

Os painéis de debate abordam questões muito importantes. A qualidade dos oradores é uma 

evidência. 

Estão, assim, criadas todas as condições para trabalhos de excelente qualidade. 

Num tempo de paradoxos, concretizados, por um lado, na multiplicação das formas mais ou menos 

tradicionais de resolução de litígios, mas, por outro lado, na ubiquidade das relações sociais, cabe a 

todos nós, sem exceção, remover do caminho aquelas pedras que o poeta Carlos Drummond de 
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Andrade dizia serem próprias de todos os percursos da vida, tendo sempre como objetivo entregar 

a cada cidadão a indemnização justa que o seu caso merece.  

---- 

É agora chegado o momento de dar por finda esta introdução e de iniciar os trabalhos.  

Faço votos de que esta Conferência “A Indemnização do Dano Corporal” dê bons frutos e tenho a 

certeza que assim será. 

Desejo a todos uma boa jornada.  

 

Lisboa, 9 de abril de 2019 

António Joaquim Piçarra 


