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ARBITRAGEM 
( Proc. a• A-2019-207-SX) 

Aos ............e, nas su;is inst;1Jaçõcs sitas na Av.• Fontes Pereira ele Melo, n." 11-9.º Esq.9 

cm Lisboa, reuniu. sob a presidênci;, do Arbitro Dr. ........, assessorado pdo Dr. ............., 
o Tribunal Arbitral Cil'vlPAS, para rcsoluçáo do lilígio acima identificado, cm que são 
pmies: 

RECLAMANTE 

.....

RECLAMADA 

......
ambas _já devidamente identificadas 110s autos. 

i\bcrla a audiência vcrilico1 1 -sc encono·;u·-sc presentes 
· O rccl,un;m1e 
- O Mandatátio da red;unad;, Dr. 
- A tcstc1nu11ha mTolada pelo rcdaman1c ........ e a tcstcmunJ1a ;u,-ohtda pela 
rcdmnada...................
· No dia 09.05.2019, após a realizaçáo do julgamento e cn1 t·ouformidadc com o ali
ordenado, a redmnada veio jun1m· um dornmcnto ( email datado de 02.05.2019) que
licou _junto aos autos.

Faclos provados: 
1.•. No dia ....../......./......., pelas ...... ua Av.' ..................., .ituito à Rotunda......... , 
deu-se um acidrn(e de via�·ão cm CJII<' fon,m in(c,vcnicntcs os veículos ele 
m:itrkulas ........ segurado na reclamada pel;1 apólice ...........( Jls. '1-il) e o veículo ............., 
propriedade do rcd,unanle ( doe. lls. 04 ) e SCl,'lll.'ado t:unbérn na rccl,una<la; 
2.u. () redarnanlc circulav-<t no sentido cio I .argo da ................./ ....................
:!.°-Junto à mtunda tio ................ o red;nn:mtc parou o seu veículo alràs do 

vcíc11lo .........
4-." - O vckulo .........era t·ondu,jdo por .........................
.'i."- O veículo ........ descaiu e cmhal('ll no vdculo do r(',hlmantt', provocando-lhe 
lig<:iros danns;
(i." · O rcdamanlc ded,u-ou cm audiência de j11lg;mwn(o ,que não pretendi obter qualquer 
pagamenlo rdativo a daJ1os, pretendendo apenas <JU(' l<.>ssc atribuída a rcspousahilidaclc 
total no siniso·o ao veículo ...............
7.◊- O local do ;1cirkntc tem uma indinaçáo al;.:o acculuacla q11c juslifica o descaimento de 
qualquer vcírnlo.

;'fao formn cousiderados provados quaisquer oulros factos rckvan(('S para a dn·iso1 o a 
prnlé::rir. 
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DO DIREITO 
O Tribunal é cotnpclcnlc e as p:u-ics são lcgilimas e lêm personalidade e capacidade 
jud.ici:Uü. Não há exceçôes, nulidades ou ouu·as qucstôcs a decidir prcvimn<:ntc. 
() tribunal deu <·oulO provados os faclos atr;',s rdcrcnciados cm face dos documentos 
const,ulles do autos e já rckrenóados, bem assim como dos depoimentos das 
testemunha ......................... e do rcdamanlc r1uc dqmscram com d:\rC7,�, isenção e 
demonstrando pleno conhedmcnto dos foc1os. O depoimento da 
1es1emnnha .......................... revelou-se pleno de contradições, sendo que inclusive 
chegou :1 inlúrn1.ir a redamada que era ocupante do veículo ......... ,�ndo em audiência 
de jul1s,unento a contr,,di,.er t,tl li,cto, alirmando 1<:r chcg;1do ao kx:al do aórknrc na 
própria oqsião em que o mt,smo ocon-eu o que foi conlradiradCl pelos outros 
iu1crvenicn1cs de uma fonna aclcquada. 
Assim, ao nào tomar as devidas precauç<ics par,1 evitar que o seu veículo descaísse o 
condutor do ................deu origem ao sinistro sem que {Jtmlquer responsabilidade possa ser 
assacada ao rcd:unanlc. 
l  ir.na vez que este declarou não pretender obter qualquer indemnização por danos que 
aliá foram irrelevantes, resta-nos dcchmu- a responsabilidade lota.! pela ocorrência do 
sinistro corno pcncnccnlc ao vdnrlo ............., absolvendo o reclamante de qualquer 
responsa.bilid,,de no acidente.

Lisboa, 13 de Maio de 2019 

Notifique. 

Av. F<1n1cs Percir.i de Melo, n"I I. 9"'Esq� • 105-0-115 Usbva • Tct 21 382 77 00 · ra." 2J 332 77 08 · &m3.il: a<:rAt!.!;-.:iuJ.�1,\ 

Rua do lnfame O. 1 te,Hique. o°73, Piso 1 • 4050-297 Porto· ld. 22 606 99 lO • F:,x 22 609 41 1 O• f.-mail:cimoo,-;nnnefn•çimna,._,p, 

www.cinmas.m 2




