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Arbitragem Proc. n° MR-2017-002863-RF 

Decisao 

Versam os presentes autos sabre um sinistro ocorrido na habita,ao da reclamante                             

, sita na rua                       ,                             , a qual foi objeto de um contrato de seguro de tipo 

Multi-Riscos que esta celebrou com a reclamada                                                   , atraves da ap61ice 

n°                       . 

Alega a reclamante que em 25 de julho de 2016, ap6s uma ausencia de quatro dias e quando 

regressou a casa, o quadro eletrico estava desligado e nao tinha luz em casa. Que, devido a essa 

falta de eletricidade, as bombas de agua que tinha na cave e que visavam prevenir inunda,oes e 

para drenarem agua para o exterior, nao funcionaram, em consequencia do que o nfvel de agua 

existente perto da habita,ao subiu no interior da mesma, causando diversos prejufzos ao nfvel da 

cave, nomeadamente no soalho, nas paredes, na alcatifa, nos rodapes, nas aduelas de uma 

divisao, entre outros. Que os danos tiveram origem num curto-circuito ou numa sobretensao da 

rede eletrica que originou a avaria da bomba e o disparo do quadro e, consequentemente, a 

falta de drenagem de agua freatica existente na zona que, subindo de nfvel dentro de casa 

originou os danos. Tenda a reclamada assumido os danos causados na bomba, pretende a 

reclamante que aquela lhe pague tambem os outros danos que considera abrangidos pelo contrato 

de seguro ajuizado e quantifica em€ 9.630,90. 

Alega a reclamada que ocorreu uma avaria nas bombas de drenagem de aguas existente na 

habita,ao segura em consequencia de oscila,oes da energia eletrica ou numa descarga 

involuntaria provocada pela empresa distribuidora de eletricidade, o que motivou um curto

circuito naquele equipamento e danificou ainda tomadas eletricas instaladas no chao. Que a 

paragem das bombas subsequente aquela avaria permitiu a subida do nfvel freatico, o que veio a 

provocar as demais danos em discussao dos autos. Que pagou os danos verificados nas bombas 

ao abrigo da cobertura de riscos eletricos, mas que os demais danos nao tern cobertura nos 

demais riscos em causa nem os danos consequenciais dos riscos eletricos se encontram 

abrangidos par aquele risco que aceitou funcionar na situa,ao dos autos. Entende, pois, nada 

mais ter a pagar a reclamante em consequencia dos factos dos autos. 

*** 

Ouvidos os presentes e discutida a causa, consideram-se provados os seguintes FACTOS:

1 ° A na rua 

          ,     ,      ,   

reclamante                      e dona do im6vel sito                                    , 

20 Entre a reclamante                       e a reclamada                              , foi celebrado um contrato de 

seguro de tipo Multi-Riscos, titulado pela 

ap61ice n°           , atraves do qual aquela transferiu para esta diversos riscos que 

pudessem afetar a fra,ao e da sua habita,ao sita na                       ,          ,                 

. 
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3° Tai contrato teve infcio em 31/08/2012 e encontrava-se em vigor em julho de 2016. 
4o Atraves desse contrato foram transferidos para a reclamada, entre outros, os riscos de 

Inunda<;oes, com o capital seguro de € 215.000,00 e uma franquia de 5%o do capital seguro 
num mfnimo de € 100,00, Danos par Agua, com o capital seguro de € 215.000,00 e uma 

franquia de 2%o do capital seguro num mfnimo de € 50,00, e de Riscos Eletricos, com o capital 
seguro de € 1.500,00 00 e uma franquia de 10% dos danos num mfnimo de € 25,00 e num 
maxima de€ 100,00. 

5o Atraves do risco de Inunda<;oes ficaram garantidos «as danos causados aos bens 
seguros em consequencia de ( ... ) enxurrada ou transbordamento do leito de cursos de agua 
naturais ou artificiais». 

6° Atraves do risco de Danos par Agua ficaram garantidos «os danos de carater subito e 
imprevisto causados aos bens seguros em consequencia de rotura, defeito, entupimento ou 
transbordamento da rede interior de distribuic;ao de agua e esgotos do edificio (incluindo nestes 
os sistemas de esgoto de aguas pluviais) onde se encontrem os bens seguros, assim coma os 
aparelhos ou utensflios ligados a rede de distribui<;ao de aguas do mesmo edificio e respetivas 
liga<;oes». 

7° Atraves do risco de Riscos Eletricos ficou garantido «o pagamento de despesas 
efetuadas pelo Segurado par danos ou prejufzos sofridos pela instala<;ao eletrica do ediffcio 
seguro, em virtude de defeitos diretos de corrente eletrica, nomeadamente sabre tensao e 

sobreintensidade, incluindo os produzidos pela eletricidade atmosferica e curto-circuito, mesmo 
quando nao resulte incendio». 

so Para os riscos de Inunda<;oes e de Danos par Agua ficaram exclufdos os danos 
«causados pela subida de mares, mares vivas, a<;ao do mar e outras superficies marftimas 
naturais ou superficiais, seja, de que natureza forem, mesmo que estes acontecimentos 
resultem de temporal», os «provocados par entrada de aguas das chuvas atraves de telhados, 
portas, janelas, clarab6ias, terra<;os e marquises ( ... ) e ainda o refluxo de aguas provenientes 
de canaliza<;oes ou esgotos nao pertencentes ao edificio» e ainda os «provocados par 
infiltra<;oes atraves de paredes e/ou tetos, humidade e/ou condensa<;ao, exceto quando se trate 
de danos resultantes dum sinistro abrangido pelos riscos cobertos pelo presente contrato». 

go Para a cobertura de Riscos Eletricos ficaram exclufdos os danos «causados a fusfveis, 
resistencias de aquecimento, lampadas de qualquer natureza, tubas cat6dicos dos componentes 

eletr6nicos, quando nao causados par incendio ou pela explosao de um objeto vizinho; ( ... ) 
devidos a desgaste pelo uso ou a qualquer deficiencia de funcionamento mecanico; ( ... ) que 
esteja, abrangidos par garantias de fornecedor, fabricante ou instalador». 

10° Em 25 de julho de 2016, no regresso a casa ap6s uma ausencia de quatro dias, a 
reclamante deparou-se com o quadro eletrico disparado e falta de eletricidade em casa. 

11 o As bombas de agua existentes na cave da habita<;ao da reclamante e destinadas a 
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drenarem aguas existentes no subsolo da zona haviam deixado de funcionar. 

120 Em consequencia do que o nfvel das aguas existentes nesse len�ol freatico subiu dentro 

da cave. 

130 As bombas haviam deixado de funcionar em consequencia de um diferencial ou de uma 

sobretensao na eletricidade fornecida a habita�o segura pelo respetivo operador. 

140 Face a essa subida do nfvel de agua dentro da habita�ao da reclamante, ficaram 

danificados o soalho e a alcatifa, assim coma os rodapes existentes no pavimento da cave, as 

paredes e o respetivo isolamento da mesma cave, as aduelas das portas e a porta da sala de 

cinema, tudo da referida cave. 

150 A repara�ao desses danos custou a reclamada a quantia de€ 7.830,00, lfquida de IVA. 

150 A reclamada assumiu o custo de repara�ao das bombas de agua e recusou o 

pagamento dos restantes danos. 

*** 

FACTOS NAO PROVADOS 

Nao ha factos relevantes para a boa decisao da causa, de entre os alegados pelas 

partes, que hajam sido considerados nao provados. 

*** 

Os factos provados resultaram da analise crftica dos meios de prova produzidos, cabendo 

salientar, de entre os de natureza documental, o contrato de seguro dos autos cujas condi�oes 

se encontram de fls. 13 a 56, a caderneta predial de fls. 69 e 70, a fatura de fls. 61, a 

participa�ao de sinistro de fls. 5 e 6, os diagramas de fls. 111 e 112 e as fotografias de fls. 115. 

Foram recolhidos depoimentos a reclamante e as testemunhas                       , que 

instalou a rede eletrica em casa da reclamante,                        , irmao da reclamante e 

construtor do conjunto de habita�oes onde se situa a desta,                    , que efetuou 

as repara�oes em casa da reclamante ap6s o sinistro, e                           , coordenadora 

de sinistros multi-riscos da reclamada. 

A reclamante referiu ter estado quatro dias fora de casa e, quando regressou, viu o chao da 

mesma na cave, constitufdo par cimento e chao flutuante assente naquele, humido, assim coma 

alcatifas, rodapes, aduelas, uma porta e paredes da cave danificadas par a�ao da agua. O 

quadro eletrico havia disparado e as bombas de drenagem instaladas na cave encontravam-se 

avariadas na sequencia de um problema eletrico, razao porque nao drenaram a agua existente 

no subsolo da zona. Esclareceu que existe agua de nascente na zona da sua habita�ao, razao 

porque instalou as ditas bombas vista que, sem elas, a agua esta sempre a aparecer dentro de 

casa. 

A testemunha            referiu que a reclamante o chamou a sua casa, onde se 

deparou com a bomba de agua queimada, assim coma as caixas das tomadas eletricas 

existentes no chao da casa se encontravam cheias de agua. Mais referiu que a agua entrou 
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pelo poc;o onde se encontra a bomba, mais esclarecendo que por ali passa uma linha de iigua 

subterranea, razao porque, quando da construc;ao das casas da zona, instalou bombas em 

algumas das moradias mais afetadas por aquela linha de iigua. 

A testemunha           referiu ter loteado os terrenos na zona, tendo vendido a irma e 

reclamante aquele onde veio a ser construfda a habitac;ao desta. Que construiu quase todas as 

casas da urbanizac;ao, incluindo a da irma, tendo feito poc;os de drenagem nas casas mas 

afetadas pelo curse de agua subterranea que passa na zona. Que foi ao local logo a seguir a 

irma ter detetado o problema e deparou-se com o chao todo molhado, assim come as obreiras 

das portas, as ripas do chao flutuante, as alcatifas e algumas outras coisas que ja nao recorda. 

Entende que ocorreu uma inundac;ao porque o piso estava todo afetado por igual, ao contrario 

do que teria acontecido se a agua tivesse entrado de outra forma ou por outro local. Mais 

referiu que a irma lhe disse ter page pelas reparac;oes sete mil e tal euros. 

A testemunha                referiu que o nfvel de agua aparentava ter subido todo por igual, o 

que se notava nas paredes da cave, pelo que entende que a agua tera entrado pelo poc;o de 

drenagem onde se encontravam as bombas. Que fez as reparac;oes, o que lhe foi page em 

dinheiro, no valor que consta da fatura de fls. 61, incluindo o IVA. Questionado porque razao a 

fatura se encontrava manuscrita e nao gerada por programa informatico, referiu que tal s6 

acontece quando os valores sac superiores a € 100.000,00. 

A testemunha                 referiu nao gerido diretamente o processo de sinistro em causa nos 

servic;os da reclamada. Disse ainda que a cobertura de Inundac;oes s6 tern aplicac;ao 

quando ha condic;oes atmosfericas excecionais e que tal nao foi a situac;ao dos autos. Referiu 

anda que, no seu entender, um curse ou uma nascente de agua subterraneos, nao sac leitos de 

agua naturais. Instada para se pronunciar sobre o documento da CASA junto em audiencia, 

referiu que esta entidade interveio a pedido do perito para avaliar os danos consequenciais aos 

danos abrangidos pela cobertura de Riscos Eletricos, mas que, quanto ao documento, o mesmo 

encontra-se incomplete por ali faltar o orc;amento entao elaborado. 

Deste conjunto de elementos probat6rios resulta uma uniformidade quanto a causa dos danos 

aqui em causa, assentando a divergencia quanto a interpretac;ao do contrato de seguro e a sua 

abrangencia quanto aos danos que nao os da avaria das bombas de drenagem. 

A unica questao que nao resultou manifestamente claro foi o valor page pela reclamante pela 

reparac;ao dos demais danos, que sac os que estao em causa nos presentes autos. 

A este respeito, importa salientar que a resposta que consta do facto 15° resultou da 

conjugac;ao do documento de fls. 61 com os depoimentos das testemunhas            , irmao 

da reclamante, e             , gerente da empresa que passou aquele documento e que fez as 

reparac;oes. 

Ora, importa salientar que esse documento de fls. 61 se encontra manuscrito, nao convencendo 

a justificac;ao de que apenas sac informaticamente passadas as faturas de valores superiores a 
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€ 100.000,00. De resto, espontaneamente o irmao da reclamante referiu ter-lhe esta dito que 

havia pago pelas ditas repara�oes uma quantia de sete mil e tal euros, o que corresponde ao 

valor inscrito no documento sem o IVA. Finalmente, afigura-se muito estranho que um 

pagamento de quantias da ordem dos milhares de euros - seja, sete ou nove - seja feito a 

dinheiro, como referiu a testemunha                  . E dizem-nos as regras da 

experiencia comum que os pagamentos a dinheiro quando reportados a valores desta grandeza 

apenas sao utilizados para contornar exatamente o pagamento do IVA. 

Assim, na duvida sobre o pagamento ou nao do valor do IVA pela reclamante, a questao ha-de 

ser resolvida contra aquele sobre quern impende o 6nus de provar facto, nos termos do 

disposto no art0 342°, no 1, do C. Civil («aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos 

factos constitutivos do direito alegado» ), ou seja, a pr6pria reclamante. 

*** 

Vistos os factos, importa aplicar o DIREITO.

O Tribunal e competente. 

As partes tern personalidade e capacidade judiciarias e sao legftimas. 

Nao ha nulidades, excep�oes ou questoes previas de que cumpra oficiosamente conhecer. 

Dos factos assentes resulta ter ocorrido uma avaria das bombas existentes na habita�ao da 

reclamante, avaria que ocorreu por razoes de ordem eletrica, o que fez com que, na ausencia 

desta durante quatro dias, a agua que habitualmente e drenada por tais bombas e que aflui a 

habita�ao face a proximidade de um curso de agua subterranea nao o tivesse sido e assim 

tivesse penetrado dentro do im6vel seguro. 

Defende a reclamante que, seja por aplica�o da cobertura de Inunda�oes, seja por aplica�ao 

da cobertura de Danos por Agua, a reclamada deve indemnizar os danos que foram causados 

pela entrada da referida agua na sua habita�ao. 

Entende a reclamada, pelo contrario, que nao se verifica o preenchimento da previsao 

contratual de qualquer dessas coberturas, acrescentando ainda que a cobertura de Riscos 

Eletricos ao abrigo da qual pagou os danos que se verificaram nas pr6prias bombas nao 

garante danos consequenciais, pelo que tambem nada tern a pagar pelos danos aqui em causa 

ao abrigo desse risco para si transferido. 

Come�ando por analisar a cobertura de Riscos Eletricos, dir-se-a que assiste razao a reclamada. 

Na verdade, o que esta cobertura garante sao os «danos ou prejufzos sofridos pela instala�o 

eletrica do edificio seguro». Ora, os danos que estao em causa nos presentes autos nao sao 

danos na pr6pria instala�ao eletrica - as pr6prias born bas e as tomadas eletricas -, cujos danos 

foram ja assumidos e pagos pela reclamada a reclamante. 

Assim, nada mais e devido quanto aos danos dos autos e com base na referida cobertura de 

Riscos Eletricos. 

Analisemos entao se os danos verificados na habita�ao objeto do seguro dos autos tern 
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cobertura atraves do risco de Danos por Agua. 

Como se viu, este risco garante «os danos de car.�ter subito e imprevisto causados aos bens 

seguros em consequencia de rotura, defeito, entupimento ou transbordamento da rede interior 

de distribui,ao de agua e esgotos do edificio (incluindo nestes os sistemas de esgoto de aguas 

pluviais) onde se encontrem os bens seguros, assim coma os a pa rel hos ou utensflios ligados a

rede de distribui\;iio de aguas do mesmo edificio e respetivas liga,oes». 

Ora, nao foi qualquer destes acontecimentos que se verificou. Nao ocorreu a rotura, o defeito, 

o entupimento ou o transbordamento da rede interior de distribui,ao de aguas ou da rede de 

esgotos do im6vel. Como tambem nao ocorreu qualquer desses factos em aparelhos ou utensflios 

ligados a qualquer dessas redes. Ocorreu uma avaria nas bombas de drenagem de aguas de um 

curso de agua subterranea e que visavam impedir a entrada da mesma no im6vel. E nao estando 

em causa uma rede de distribui,ao de aguas ou uma rede de esgotos nao ha coma considerar 

aplicavel a situa\;iio dos autos esta cobertura de Danos por Agua, com o que a reclamada tern 

razao tambem quanta a este ponto.

Nao parece, contudo, que a tenha quanta ao risco de Inunda,oes, numa das suas previsoes -para 

alem da que ficou mencionada nos factos provados, outras duas existem no contrato mas que 
manifestamente nada tern que ver com o sucedido.

Na verdade, este risco garante, coma se viu, «os danos causados aos bens seguros em 

consequencia de( ... ) transbordamento do leito de cursos de agua naturais ou artificiais».

Nao pode deixar de se considerar que uma linha ou nascente de agua subterranea e um curso de 

agua natural -nao fazendo sentido a obje,ao dada pela testemunha                no sentido de que 

um curso ou nascente de agua subterranea nao e um curso de agua natural.

Quanta ao mais, e literalmente, talvez nao possa considerar-se que uma habita\;iio construfda 

perto de um leito de agua subterranea de forma a que ha que bombear permanentemente agua 

para impedi-la de aceder ao im6vel nao traduz, em caso de paragem do bombeamento, um 

verdadeiro transbordamento desse leito de agua.

O certo, no entanto, e que essa linha de agua, em condi,oes normais de funcionamento dos 

equipamentos existentes na habita,ao segura, nao invadiam o espa,o da mesma. Pelo que o 

sucedido nao pode deixar de se considerar, num sentido ou interpreta\;iio mais abrangente, um 

verdadeiro transbordamento dessa linha de agua natural ja que o seu curso normal nao passava 

pelo interior da habita,ao da reclamada; e se essa agua, cujo curso normal nao abrange o interior 

da casa, numa ocasiao nela penetra, nao deixa de poder e dever considerarse coma tendo 

transbordado do seu leito normal.

Assim, julga-se preenchida a previsao do risco de inunda,oes, pelo que, nos termos do mesmo, 

esta a reclamada obrigada a reembolsar a reclamante o valor por esta pago na repara,ao dos 

danos que sofreu, depois de deduzida a franquia contratual.

Ora, demonstrado que ficou que a reclamante pagou pela repara,ao desses danos a quantia de 
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€ 7.830,00, e sendo a franquia contratualizada de 5%o do capital seguro, que e de € 

215.000,00, num mfnimo de€ 100,00, o valor da franquia ascende a (€ 215.000,00 x 5%o) € 
1.075,00. 

Com o que deve a reclamada a reclamante a quantia de (€ 7.830,00 - € 1.075,00) € 6.755,00 

relativamente aos danos que resultaram do sinistro dos autos e que nao se encontram ainda 
pagos. 

*** 

DECISAO 

Procede, pois, parcialmente o pedido, pelo que vai a reclamada                                  , condenada a 

pagar a reclamante                          a quantia de € 6.755,00 (seis mil setecentos e cinquenta e 

cinco euros), absolvendo-se a reclamada do mais peticionado. 
Notifique. 

*** 

Lisboa, 28 de julho de 2018 

0 ARBITRO 
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