Proc. n.º 2911/2019
Sumário da sentença:

1- No âmbito da responsabilidade objetiva a obrigação de indemnizar não depende da
verificação de culpa por parte da pessoa que leva a cabo a atividade de distribuição
de energia elétrica.
2- Nos termos e para os efeitos do art.º 509º do C.C., a condução e entrega de energia
constitui uma atividade criadora de perigos especiais, que obriga a pessoa que a
desenvolve, e dela retira determinadas vantagens, a indemnizar pelos danos
causados a terceiros.
3- Não obstante, resultando provado que o facto gerador dos danos alegados pelo
reclamante nada teve que ver com a atividade de condução e entrega de energia, sob
a responsabilidade da reclamada, e que os mesmos estão ligados a evento estranho
a essa atividade (problemas no quadro geral do edifício pertença do condomínio),
deverá o pedido de indemnização improceder.
______________ // _______________
Reclamante: *******
Reclamada: *******
A- Relatório:
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O reclamante pede a condenação da reclamada no pagamento de uma indemnização
global de €452,60, pelos prejuízos/danos sofridos.
1. O reclamante alega os seguintes factos essenciais:
a. O reclamante no dia 12 de julho de 2019, por volta das 10 horas, colocou a
máquina a lavar e verificou que não tinha energia;
b. Posteriormente, deparou-se com vários eletrodomésticos avariados: máquina
de lavar roupa, computador, aparelhos de música, aparelho de lavar os dentes,
telefone e rádio relógio;
c. Após apresentar nos serviços da reclamada uma participação, a reclamada
comunicou ao reclamante para proceder à reparação e guardar os
comprovativos;
d. A reclamada informou depois que não podia assumir a responsabilidade pelos
danos.
2. A reclamada ***** apresentou contestação, alegando os seguintes factos
essenciais:
a. Exerce, em regime de concessão de serviço público, a atividade de
distribuição de energia elétrica em alta e média tensão, sendo ainda
concessionária da rede de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no
concelho de Braga;
b. O local de consumo corresponde ao n.º 2031771 e situa-se na ******;
c. O Posto de Transformação (PTD) e a respetiva linha que fornece anergia
elétrica à instalação do reclamante encontravam-se (e encontram-se) em
normais condições de funcionamento e exploração, dentro do tempo de vida
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útil e instaladas de acordo com as regras técnicas e de segurança legalmente
previstas;
d. No dia 12 de julho de 2019, registou dois incidentes, mas os mesmos não se
verificaram na rede pública, mas sim na instalação elétrica particular;
e. Essa instalação é da responsabilidade do condomínio e, conforme será do
conhecimento do reclamante, o condomínio já substituiu o “interruptor do
corte geral do prédio”;
f. Para resolução de um dos incidentes, a equipa do piquete técnico ao serviço
da reclamada deslocou-se ao local e detetou que o interruptor de corte geral,
desligado na intervenção do incidente anterior (quando foi desligado, por
motivos de segurança, o interruptor de corte geral instalado na portinhola do
******* pertencente à instalação particular), tinha sido religado por alguém;
g. Impugna todos os factos e documentos juntos com a reclamação.
B- Da fundamentação de facto
a. Atendendo às alegações fáticas do reclamante e da reclamada, aos elementos
carreados para os autos, as provas produzidas em audiência (testemunhas
indicadas pela reclamada), consideram-se provados, de entre os que são
essenciais para o objeto do litígio e para as questões relevantes para a decisão
da causa, os seguintes factos:
i.

A reclamada ***** desenvolve a atividade de condução e entrega de
energia, com utilização no respetivo interesse, tendo a sua direção
efetiva, sendo responsável pela entrega de energia elétrica para a
habitação do reclamante (local de consumo n.º 2031771 que se situa
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na *******); (facto que dou como provado face aos documentos
juntos aos autos a de fls. 2);
ii. No dia 12 de julho de 2019, os técnicos da reclamada deslocaram-se
ao local de consumo e verificaram que o quadro geral do prédio onde
se localiza a habitação do reclamante tinha o “neutro” completamente
derretido (facto que dou como provado face às declarações das
testemunhas arroladas pela reclamada, as quais tendo conhecimentos
técnicos e específicos sobre os factos objeto dos autos – ***** e *****
são eletricistas – responderam com clareza e assertividade sobre as
questões relativas a este ponto);
iii. Nesse momento, os mesmos técnicos constataram que o “armário”
pertença da reclamada estava intacto e que não houve qualquer evento
que tivesse afetado a rede de distribuição (factos que dou como
provados face às declarações das testemunhas arroladas pela
reclamada, as quais tendo conhecimentos técnicos e específicos sobre
os factos objeto dos autos – ******e ***** são eletricistas –
responderam com clareza e assertividade sobre as questões relativas a
este ponto);
iv. O quadro geral onde se verificou que o “neutro” estava derretido
pertence ao condomínio do prédio onde se localiza a habitação do
reclamante (facto que dou como provado face às declarações das
testemunhas arroladas pela reclamada, as quais tendo conhecimentos
técnicos e específicos sobre os factos objeto dos autos – *** e ****
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são eletricistas – deslocaram-se ao local no referido dia e responderam
com clareza e assertividade sobre as questões relativas a este ponto);
Do mesmo modo, a testemunha ***** é Engenheiro da “Unidade de
Manutenção Urgente e reposição de serviço de Braga” da reclamada e
não se tendo deslocado ao local, teve conhecimento das intervenções
efetuadas por via das funções que exerce e confirmou-as em sede de
audiência de julgamento.
C- Da fundamentação de Direito
A reclamada, como reconhece, exerce a atividade de distribuição de energia
elétrica em alta e média tensão e é concessionária da rede de distribuição de energia
elétrica em baixa tensão no concelho de Braga.
Sendo, por isso, a pessoa coletiva que conduz e entrega a energia elétrica na
habitação do reclamante.
Ora, independentemente da verificação de culpa por parte da reclamada, o
legislador considerou que o desenvolvimento desta atividade tem inerente um
determinado risco.
Pelo que, a pessoa que desenvolve uma atividade criadora de perigos especiais
terá de responder pelos danos que cause a terceiros, atendendo aos benefícios ou
vantagens que retira do exercício de tal atividade.
Destarte, tendo resultado provado que a reclamada tem a direção efetiva da
instalação destinada à condução e entrega de energia elétrica e que a utiliza no seu
interesse (auferindo vantagens), então, teria de responder pelos danos que causou ao
reclamante (art.º 509º, n.º 1 C.C.)
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Mas, esta hipótese de responsabilidade objetiva tem determinados limites, que o
legislador identifica devidamente, mormente, se os danos resultarem da própria
instalação e “ao tempo do acidente esta estiver de acordo com as regras técnicas em
vigor e em perfeito estado de conservação” (art.º 509, n.º 1, in fine) ou, estando em
causa a condução e entrega de energia elétrica, os danos forem devidos a causa de força
maior1.
“A responsabilidade pelo risco tem sempre implícita a extrema dificuldade ou
mesmo a impossibilidade para o lesado em provar o nexo de causalidade contra o
lesante, quando este desenvolve uma actividade potencialmente danosa ou perigosa no
plano pessoal ou meramente patrimonial que tem que ver com a especificidade e
natureza dos bens fornecidos. O que causa de força maior verdadeiramente significa é
uma excepção ao nexo de causalidade adequada, que se traduz na imputação objectiva
do dano ao risco da actividade pressuposto na lei. Claro que poderá integrar esta causa
um facto ilícito do consumidor ou um acto de terceiro que não seja imputável à
entidade detentora da direcção efectiva” 2.
Do mesmo modo, “não estão sujeitos ao regime da responsabilidade objetiva os
danos causados pela instalação eléctrica que o consumidor de energia tenha feito, por
sua conta e risco, para a utilização dela”3.
A reclamada não alegou a verificação de “força maior”.
Mas, a reclamada também não pode ser responsabilizada pelos danos ocorridos
quando o facto que lhes dá origem não resulta da condução e entrega de energia
elétrica. No caso sub júdice, está suficientemente provado que no prédio em que se
1

Ac. STJ, de 13 de julho de 2010, in <www.dgsi.pt>
Ac. TRC, de 10 de setembro de 2013, in <www.dgsi.pt>
3
Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 1987, p. 525.
2
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insere a habitação (fração) do reclamante existe um “quadro geral”, pertença do
condomínio, que
no dia 12 de julho de 2019 tinha o “neutro” completamente derretido, sem que haja
registo de qualquer evento que tenha afetado a rede de distribuição ou o “armário” de
distribuição de energia pertencente à reclamada. Pelo que, os danos verificados são
mais consentâneos com o estado da instalação elétrica do prédio.
Decisão:
Termos em que, com base nos fundamentos expostos, se julga a ação,
totalmente, improcedente, absolvendo-se a reclamada do pedido.
Notifique-se.
Braga, 14 de fevereiro de 2020.
O Juiz-árbitro

(César Pires)
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