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l)[ ARBITRAt.iEM 

ARBITRAGEM A-2022/0195/IRG 

Aos ........................................................, nas suas instalações sitas na Av. Fontes Pereira de Melo nº 11 -9° Esq, 
em Lisboa, reuniu, sob a presidência do Árbitro, Dr. ............., assessorado pelo Dr. ........................ o Tribunal 
Arbitral CIMPAS, com vista à resolução do litígio emergente de sinistro automóvel com as seguintes partes: 

RECLAMANTE 

• .....................................

RECLAMADA 

• ...................-Companhia de Seguros, S.A., devidamente identificadas nos autos.

Aberta a audiência, verificou-se estarem presentes: 

- O Reclamante -....................................., via Zoom.

- O Mandatário da Reclamada -Dr. ................................., via Zoom.

- A testemunha apresentada pela Reclamada: ............................, via Zoom, melhor identificada nos 
autos.

Finda a produção de prova foram dados como provados os seguintes factos: 

1. A Reclamada recebeu a participação de um sinistro ocorrido no dia ..../....../........, pelas ......., na  .............. ........, 
na ................ entre o veículo com a matricula ...-.....-...... propriedade do ...........................................e 
o veículo com a matrícula ......-.......-......., propriedade do Reclamante, cuja responsabilidade se 
encontrava transferida para a Reclamada pela apólice de seguros de responsabilidade civil automóvel 
nº .................

2. O referido sinistro foi resolvido entre as seguradoras de ambos os veículos através da Convenção IDS.
3. O veículo do Reclamante não foi analisado por nenhuma das seguradoras.
4. O Reclamante negou a existência do sinistro.
5. Foi ouvida uma testemunha que identificou o veículo do Reclamante e afirmou que este tinha abandonado 

o local do acidente.
6. O Reclamante foi considerado culpado por ambas as seguradoras.
7. A Reclamada agravou o prémio do seguro do Reclamante em €............

Nada mais se apurou de relevante quanto à decisão a tomar. 
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Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Seguros 

Do Direito: 

O Tribunal é competente. As partes têm personalidade e capacidade judiciária, assim como são legítimas. 

Não há outras exceções, nulidades, ou questões a decidir, O Tribunal arbitral fundou a sua convicção 

quanto aos factos dados como provados na prova documental junta aos autos, nas declarações de parte 

do Reclamante e no depoimento da testemunha. 

O Reclamante sempre negou a existência do sinistro e a decisão das seguradoras dos veículos 

supostamente intervenientes no mesmo fundamentaram a sua decisão na existência de uma testemunha 

que identificou o veículo do Reclamante. No entanto, nenhuma das seguradoras tentou sequer contactar o 

Reclamante para analisar o respetivo veículo, verificar se existiam danos e se esses danos eram 

compatíveis com os verificados no outro veículo. 

Assim, é forçoso concluir que a decisão das seguradoras foi precipitada e sem fundamento. Com efeito, se 

o Reclamante tivesse impedido as seguradoras de analisarem o seu veículo ou se este tivesse danos

compatíveis com a descrição do acidente ou indícios de reparação recente, compreender-se-ia a decisão

das seguradoras face à existência de uma testemunha, até devido à inversão do ónus da prova prevista no 

art.º 344° n.0 2 do Código Civil, mas sem esta análise não se pode concluir pela existência do sinistro por

manifesta falta de prova.

Assim, a decisão de proceder ao agravamento do prémio do seguro contratado com o Reclamante não tem 
qualquer fundamento pelo que está a Reclamada obrigada a devolver ao Reclamante o valor desse 

aumento. 

Pelo exposto, considera-se a presente reclamação procedente por provada e, em consequência, condena-se 
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de €.............

As Partes são notificadas por email por ter a isso terem anuido. 

O Árbitro 




