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CENTROS 

DE MB!TRAGEM 

ARBITRAGEM MR-2021/445-LP 

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

RECLAMANTE 

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

RECLAMADA 

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

Aberta a audiência, verificou-se estarem presentes: 
- O Reclamante - ............................
- A Mandatária da Reclamada - Dr". ........................ (via Zoom).
- As testemunhas apresentadas pela Reclamada: ................................ e .................................., melhor 
identificadas nos autos e ambas via Zoom.

Finda a produção de prova foram dados como provados os seguintes factos: 
1. A Reclamada celebrou com o Reclamante um contrato de seguro "Seguros de Multirriscos

Habitação", para o local seguro sito .......................... - .............;.............................., ........... em ............., 
titulado pela apólice n.0 ............... nos termos do qual passou a garantir
o pagamento de indemnização pelos danos provocados pela ocorrência de sinistros.

2. Em ...............................ocorreram, no imóvel seguro infiltrações de água que provocaram danos
no teto e paredes de um dos quartos do imóvel.

3. O Reclamante participou a ocorrência do sinistro em ......./........./..........
4. As caleiras para escoamento pluvial apresentam rachaduras e infiltrações provocados pelos

problemas de desgastes e aplicação do material não recomendado para a camada de
impermeabilização existente.

5. O material plástico instalado na extremidade para dar inclinação à caleira não é adequado ao
local instalado e já apresenta fissuras e descolamento ao restante do material existente.
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6. As áreas planas que compõe o telhado apresentam rachaduras e infiltrações provenientes da

camada de impermeabilização existente.

7. O telhado apresenta problemas de inclinação insuficiente para a composição do sistema

construtivo existente, provocando um escoamento deficiente das águas pluviais; dando

origem a infiltrações no interior da fração, facilitando a acumulação de lixos, musgos e outros

agentes, interferindo no funcionamento da cobertura.

8. As telhas têm problemas de encaixe e alinhamento provocando um escoamento deficiente

das águas pluviais resultando em infiltrações nas camadas interiores do telhado

9. No dia ....../......./......... a Reclamada efetuou uma peritagem ao imóvel seguro.

Nada mais se apurou de relevante quanto à decisão a tomar.

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 das testemunhas apresentadas. 

Para prova dos factos vertidos sob os n.ºs 1 a 3 e 9 a convicção do tribunal resulta das declarações 

coincidentes ou aceites por ambas as partes. Para prova dos factos vertidos sob os n.ºs 4 a 8 a 

convicção do tribunal resulta da análise do relatório técnico junto aos autos pelo Reclamante. Para 

prova dos factos vertidos sob o n.º 10 o tribunal considerou o orçamento junto aos autos pelo 

Reclamante. 

Os contratos de seguro regem-se pelas cláusulas neles inseridas e aceites por ambas as partes 

e, supletivamente, pelo disposto na lei (art.°s 1 ° e 11 ° do DL 72/2008, de 16 de Abril). 

O relatório técnico junto aos autos pelo Reclamante é coincidente na análise das causas das 

infiltrações com o relatório da peritagem efetuada a pedido da Reclamada e por esta junto aos 

autos. Em ambos os relatórios as causas das infiltrações residem em deficiências construtivas ou 

de manutenção do imóvel objeto do seguro e não num eventual temporal. É evidente que a 

ocorrência de chuvas persistentes agrava a o nível das infiltrações e talvez até tenha sido a razão 

para que estas passassem a ser notadas pelo Reclamante, mas não são a causa das infiltrações 

porque se não existissem as deficiências construtivas e de manutenção já identificadas na matéria 

dada como provada, as infiltrações não teriam ocorrido. 
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Assim, estando os danos resultantes deste tipo de deficiências excluídos da apólice contratada, 

como se comprova pela análise das condições gerais juntas aos autos, não assiste razão ao 

Reclamante. 

Pelo exposto, considera-se a presente reclamação improcedente por não provada e, 

consequência, absolve-se a Reclamada do pedido. 

Notifique por email porque as partes assim anuíram. 
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