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Aos ................................................................., reuniu, sob a presidência da Juiz Árbitro Drª. ...................................., 

assessorada pelo Dr. .........................................................., o Tribunal Arbitral do CIMPAS, sito na Avenida Fontes 

Pereira de Melo, em Lisboa, com vista à resolução do litígio emergente de sinistro, com as seguintes 

partes: 

RECLAMANTE 

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

RECLAMADA 

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

Devidamente identificadas nos autos. 

Aberta a audiência, constatou-se estarem presentes: 

Do(a) Reclamante: 

- .................................................................

Da Reclamada: 

- Dr(a).........................................., Ilustre Mandatário(a);

- .............................................................................., testemunha, via Zoom, prescindida;

- ..........................................., testemunha, via Zoom, prescindida.

Ausente(s): 

- .........................................., testemunha;

- ........................................,  testemunha. Todos melhor identificados nos presentes autos.

Finda a produção de prova, foi dada a palavra às partes para se pronunciarem sobre a decisão a tomar e, 

concluídas as alegações finais, foi encerrada a audiência de discussão e julgamento, sendo proferida a 

seguinte sentença, da qual as partes serão oportunamente notificadas. 

Resultaram provados os seguintes factos: 

1- O reclamante é proprietário de uma fração autônoma designada pela letra ...., correspondente 

ao ........ andar letra ....... do prédio sito na ..............................................;

2- O Reclamante contratou com a reclamada em .............. um seguro multirriscos habitação para 

a fracção referida em 1, titulado pela apólice n°...............................;

3- A cobertura de perda de rendas está incluída nas coberturas contratadas, até ao limite de máximo

de 12 meses ou €.............................

4- Não existiu contrato de arrendamento;

5- Diz esta apólice na cobertura Perda de rendas: 1. Pagamento, até ao limite do valor fixado nas

Condições Particulares e mediante apresentação de contrato de arrendamento válido, de 

indemnizações decorrentes de perda de rendas que o segurado obtinha com o arrendamento dos 

bens imóveis seguros, em consequência directa de sinistro coberto pelo presente contrato,

quando os respectivos arrendatários sejam obrigados a desocupá-los temporariamente e quando

o contrato de arrendamento fique legalmente suspenso. 2. ( ... )
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Os factos acima enunciados resultam da apreciação crítica de toda a documentação junta ao processo pelas 
partes, nomeadamente, caderneta predial urbana; condições gerais, particulares e especiais da apólice; 
cartas e comunicações da reclamada. 

A pretensão do reclamante, ...................................................................., é a condenação da reclamada....................., 
no pagamento da quantia de €....................... a título de rendas que ficou impossibilitado de receber, em 
virtude de infiltração proveniente de outra fração e ao abrigo do seu contrato de seguro. Houve contestação. 
O tribunal é competente, as partes são legítimas e encontram-se devidamente representadas. As guias de 
despesas processuais estão pagas. Não existem nulidades, questões prévias ou excepções que cumpra 
conhecer e nada obsta à apreciação do mérito do pedido. 

É do seguinte teor a cobertura em questão: 
Perda de rendas: 1. Pagamento, até ao limite do valor fixado nas Condições Particulares e mediante 
apresentação de contrato de arrendamento válido, de indemnizações decorrentes de perda de rendas que 

o segurado obtinha com o arrendamento dos bens imóveis seguros, em consequência directa de sinistro
coberto pelo presente contrato, quando os respectivos arrendatários sejam obrigados a desocupá-los
temporariamente e quando o contrato de arrendamento fique legalmente suspenso. 2. ( ... )

Dado o teor da cobertura em questão, acima reproduzido e com sublinhado nosso, e também ter ficado 
provado que não existia contrato de arrendamento prévio ao sinistro, logo não existiam rendas, nem 
locatários, não é enquadrável o prejuízo reclamado, ao abrigo da presente apólice de seguro. 

Decisão: Na improcedência da presente reclamação, vai a reclamada absolvida do pedido. 

A Juiz Árbitro
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