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ARBITRAGEM A-2018-579/EP 

No dia 05/07/2018, pelas 12:15 horas, na Delegac;ao Norte do CIMPAS, sita na Rua do Infante D. 

Henrique, n.0 73, 1.0 Piso, no Porto, reuniu, sob a presidencia do Exmo.                                  , Juiz Conselheiro do 

Supremo Tribunal de Justic;a - como Juiz Arbitro -, secretariado por mim, Dr.•            - Jurista -, no Tribunal 

Arbitral do CIMPAS (Centro de Informac;ao, Mediac;ao, Provedoria e Arbitragem de Seguros) com vista a 

resolu,;ao do litigio emergente de um acidente de viac;ao em que e Reclamante                                          e 

Reclamada a                                                              ., ambos dev,damente identificados nos autos. 

Declarada aberta a Audiencia de Julgamento Arbitral e feita a chamada das pessoas 

regularmente convocadas, verificou-se estarem presentes: 

• O Reclamante.

• A Mandataria - Representante Judicial do Reclamante, Sra. Dra.

• A Mandatiiria - Representante Judicial da Reclamada, Sra. Dra. .

• As testemunhas do Reclamante, (condutora do veiculo de 

matricula                   ),  e       .

• As testemunhas da Reclamada,  ,  e         

**** 

1. Instrulda e discutida a causa, com relevo para a decisEio agora a proferir, resultou provada, apenas, a

seguinte factualidade:

A. A Reclamada                                             , celebrou com a BMW PORTUGAL, LDA., na

qualidade de tomador do seguro, um CONTRATO DE SEGURO DE GRUPO PARA A ASSISTENCIA E AS 

GARANTIAS DO PROGRAMA BMW PREMIUM SELECTION, que tinha como beneficiarios os clientes da

BMW, com o OBJECTO definido no artigo 3° desse CONTRATO e com as GARANTIAS descritas no

seu artigo 4°.

B. De acordo com a clausulado no seu artigo 8°, ficaram, "exclufdas", designadamente,

"INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DO FABRICANTE, NEGLIGENCIA E AGRAVAMENTO DE DANOS".

C. Entre a BMW e o Reclamante  (BENEFICI/\RIO), foi celebrado um CONTRATO 

DE EXTENSAO DE GARANTIA BMW PREMIM SELECTION, relativo ao seu veiculo de matricula 

26-LR-89, marca BMW, modelo X3 (F25), comprado em 20/03/2015.

D. No ambito das COBERTURAS de tal CONTRATO ficou a constar que "o Beneficiario usufrui, ate um

limite maximo de indemnizac;ao igual ao valor venal do veiculo no dia do incidente, das reparac;5es

gratuitas (pec;as, mao-de-obra e consumfveis) do seu vefculo, par qualquer avaria encontrada em

qualquer elemento do
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veiculo", ficando "excluidos", nomeadamente, "incumprimento das normas do Fabricante, negligencia 

e agravamento de danos". 

E. Eram utilizadores do BMW de matricula  0 Reclamante  e a sua esposa,

.

F. No dia 8/11/2017, cerca das 16 horas, na via         , em         ,

,        quando conduzia o LR, ap6s ter percorrido cerca de 550 metros, desde o Hotel THE

YETMAN, foi confrontada com um estranho ruido provindo da viatura, que comec;ou a tremer,

pelo que a imobilizou, de imediato, no local.

G. Contactada a assistencia em viagem, o LR foi rebocado para a  , na Rua  , 

no           .

H. Apurou-se, entao, que o LR tinha o veio de transmissao partido e a caixa de velocidades danificada,

em virtude do impacto do veio partido nessa caixa.

I. A Reclamada pagou pela substituic;ao do veio de transinissao complete a quantia de 1.125,97€.

J. A reparac;ao da caixa de velocidades importou em 6.975,67€, quantitative que foi pago pelo

Reclamante, face a recusa da Reclamada em faze-lo.

K. Ate ao momenta referido em F., nunca foram detectados quaisquer ruidos ou sinais estranhos no LR,

que pudessem ser apercebidos, designadamente, pelo seu utilizador, nem nunca acendeu, no painel

de bordo, qualquer luz, que pudesse anunciar qualquer anomalia.
2. Para alem do que antecede, com relevancia para a justa composic;ao do litigio, nao se provaram 

quaisquer outros factos e, designadamente:

• Que a danificac;ao da caixa de velocidades tivesse resultado do agravamento de uma avaria e da 

atitude negligente na forma grosseira do utilizador do LR, face aos sinais e ruidos que a mesma 

exibia.

3. No tocante a materia factica inventariada em 1., a convicc;ao do Tribunal estribou-se em regras da 

os da normalidade da vida, conjugadas com as declarac;5es do Reclamante             

- assertivas, pormenorizadas, serenas, seguras e, par isso, credfveis -, que foram corroboradas pelo 

depoimento seguro, sereno, congruente, assertive e credivel da testemunha            , que 

conduzia o LR, aquando do sinistro referido em F., bem coma, pelos depoimentos, igualmente 

crediveis, das testemunhas                       (recepcionista da                    , para onde foi rebocado o LR, 

conhecedor das anomalias que os veiculos da BMW costumam apresentar) e                       (amiga da          

com quern costumava passear no LR e que, dias antes do sinistro, tinha ido passear, com ela e outras 

colegas, sem que tivessem notado qualquer ruido anormal no veiculo, ou qualquer luz acesa no painel dos 

instrumentos).

Quanta a factualidade das alineas A. a K., foram decisivos, tambem, o contrato de seguro celebrado 

entre o                        e a BMW, de Fis. 84/130, o contrato de Extensao de Garantia BMW 

Premium Selection, celebrado entre a BMW e o Reclamante, de Fis. 24, o orc;amento da reparac;ao da 

caixa de velocidades, de fls. 25, e a factura de substituic;ao do veio de transmissao completo, de Fis. 65 e 

132. 
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4. Relativamente a factualidade nao provada, enunciada, em 2., a convic,ao do Tribunal resultou da

ausencia de prova documental ou testemunhal credivel, satisfatoria e suficiente, susceptivel de nos 

convencer a respeito da verifica<;;ao dessa realidade.

Com efeito, tanto a testemunha                  (Tecnico que subscreveu o Relat6rio de 

Auditoria Tecnica Mecanica da DEKRA, de Fis. 53/63 e de Fls.133/145), como a testemunha                   

(que subscreveu o Relatorio de Peritagem Tecnica de Avarias Mecanicas da SGS, de Fis. 146/153), 

embora, neste capitulo, tenham deposto de forma duvia, nao deixaram de explicar que o veio de 

transmissao, uma vez partido, fica a rolar solto, embatendo, de imediato, na caixa de velocidades, 

danificando-a. 

Explica,ao que, de igual modo, tambem foi dada pelas testemunhas         e                  , 

responsavel pelo departamento das Garantias                                             . 

Logo, tendo a condutora do LR imobilizado este veiculo no local, nunca se poderia dizer ter havido 

uma atitude negligente e grosseira, coma consta de F., porquanto, ate as 16 horas do dia 8/11/2017, 

nunca foi detectado qualquer ruido ou sinal estranho no LR, susceptivel de alertar o utilizador do veiculo, 

coma consta de K .. 

5. Perante a materia factica elencada em 2., e incontroverso que, por for,a do CONTRATO DE SEGURO DE

GRUPO PARA A ASSISTENCIA E AS GARANTIAS DO PROGRAMA BMW PREMIUM SELECTION, celebrado 

entre o                   e a BMW, como tomadora do seguro, e por for,a do CONTRATO DE 

EXTENSAO DE GARANTIA BMW PREMIUM SELECTION, celebrado entre a BMW e o Reclamante                            

, como Beneficiario do seguro, relativo ao seu veiculo BMW, modelo X3 (F25), de matricula     , a 

Reclamada                  esta obrigada a pagar-lhe o custo da repara,ao da caixa de velocidades, no 

montante de 6.975,67€.

Realmente, de acordo com o estatuido no art.0. 11° da Lei do Contrato de Seguro (LCS) - designa,ao do 

Regime Juridico do Contrato de Seguro, aprovado pelo DL n.0 72/2008, de 16 de Abril -, "o contrato de 

seguro rege-se pelo principio da liberdade contratual", principio este que perpassa do art.0 405°, do 

Codigo Civil, quando proclama que "dentro dos limites da lei, as partes tern a factualidade de fixar 

livremente o conteudo dos contratos".

Em termos gerais, o contrato de seguro e um contrato formal, oneroso e de adesao, re\ativamente ao 

qua I, nos termos do art. o 100 da LCCG, valem as regras relativas a interpreta,ao e integra,ao dos 

negocios juridicos, dos art.0 236° a 239° do Codigo Civil, consagrando a conhecida teoria da impressao 

do destinatario, "nos termos da qual a declara,ao deve valer com o sentido que um destinatario razoavel, 

colocado, na posi,ao do real declaratorio, lhe atribuiria, isto e, aquilo que teria figurado a pessoa 

normalmente esclarecida, zelosa e sagaz" (cfr. Ac. da Rela,ao Evora de 30/06/2016, Col. Jurisp., XLI, 3°, 

pag. 227, e Ac. da Rela,ao do Porto de 28/03/2017, Rec. 105/15 -Vieira e Cura). 

De real,ar, ainda, que de acordo com as regras do onus da prova, "a prova dos factos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito invocado compete aquele contra quern a invoca,ao e feita" (n. 0 2 do 

art.0 342° do Codigo Civil). 

Logo, considerando que o Reclamante logrou provar a danifica<;;ao do veio de transmissao e da caixa 

de velocidades, cabia a Seguradora Reclamada o onus da prova da Clausula de Exclusao da respectiva 
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responsabilidade, coma verdadeiro facto impeditivo do direito do Reclamante, a luz do citado art.0 342.0, 
n.0 2 (cfr. Ac. do STJ de 10/03/2016, Col. de Jurisp. do STJ, XXIV, 1°, pag. 152, e citado Ac. da Relai;ao
do Porto).

Simplesmente, a Reclamada nao conseguiu provar, coma lhe competia, a existencia do 
"incumprimento das normas do Fabricante, negligencia ou agravamento de danos", par banda do 

Reclamante ou do utilizador do LR. 
Basta atentar no que se escreveu em 2. e em 1. K .. 

A rematar, sempre adiantaremos que se nos afigura incompreensivel que a Reclamada tenha 
assumido o pagamento da repara�ao do veio de transmissao, desprezando, assim, as anomalias, 

hipoteticamente invocadas anteriores a quebra do veio, mas tenha recusado pagar a reparai;ao da caixa 
de velocidades, imediatamente consequente aquela quebra, face ao que ficou provado em 1. F., H. e K .. 

6. Em consequencia, nos termos dos art.0 123° e seguintes da LCS, julgando a Reclamai;ao procedente e
provada, condeno a Reclamada                                             ., a pagar ao Reclamante                                          
a peticionada quantia de 6.975,67€.

Notifique, com c6pia.
O Juiz Arbitro 
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