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Resumo da Decisão Arbitral
Resumo:
1. À luz da atual configuração normativa do Sector Elétrico Nacional
(SEN), assente, por um lado, numa sucessão de relações jurídicas,
económica e juridicamente autonomizadas, que se estabelecem entre
os vários sujeitos que operam no mercado da energia elétrica e
integram a sua cadeia de valor (a qual compreende as etapas de
produção, transporte e distribuição e consumo), e, por outro lado, no
princípio da separação (unbundling) entre as várias atividades do setor
elétrico, nomeadamente as atividades de distribuição e de
comercialização, o contrato de uso das redes celebrado entre o
comercializador e o operador da rede de distribuição de energia
elétrica (artigo 78.º do RRCSE e artigos 8.º e seguintes do RARI), isto
é, o vínculo negocial por intermédio do qual o operador da rede se
obriga a proporcionar à outra o gozo das infraestruturas que tem a
seu cargo para o fim de nelas fazer transitar a eletricidade e de nelas
criar pontos de ligação (de receção e de entrega de eletricidade),
constitui um contrato a favor de terceiro, em que o terceiro
beneficiário é o consumidor de eletricidade, com a nuance, face à
configuração típica daquele tipo contratual, de o promissário (no
caso, o comercializador com quem o consumidor contratou o
fornecimento) responder (em termos semelhantes àqueles em que o
comitente responde perante o comissário – artigo 500.º do Código
Civil) pelo cumprimento das obrigações do promitente (no caso, o
operador da rede de distribuição, a aqui requerida), conforme
determinado pelo artigo 10.º, n.º 1 do Regulamento da Qualidade de
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Serviço do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural (doravante
“RQSSESGN”);
2. Como tal, uma vez que as partes deste processo se acham ligadas por
uma relação jurídica obrigacional, a questão de saber se se
concretizam, no caso, os pressupostos da obrigação de indemnizar
identifica-se com a questão do apuramento dos pressupostos de que
depende a responsabilidade civil contratual.
3. No caso vertente, impendia sobre a requerida, enquanto obrigação
legal, o dever de assegurar a operação da rede de distribuição de
energia elétrica em condições técnicas adequadas, de acordo com os
padrões de qualidade de serviço impostos pelo RQSSEGN (artigos
35.º, n.º 2, alínea d) e 37.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de
fevereiro, artigo 62.º, n.º 1 e n.º 2, alínea e) do RRCSE, artigos 4.º e
5.º do RQSSEGN), e a obrigação de fornecimento regular e contínuo
de eletricidade (dever que, para além de especificamente imposto pelo
artigo 5.º do RQSSESGN, é confirmado pela excecionalidade das
hipóteses em que a interrupção é admissível e pela necessidade de
pré-aviso que a anteceda – artigo 5.º do Regime Jurídico dos Serviços
Públicos Essenciais).
4. Destarte, em coerência com a factualidade julgada provada nos
presentes autos, justo é convir que o fornecimento de energia elétrica
à instalação de consumo do requerente foi afetado por incidentes com
origem na rede de baixa tensão cuja gestão e exploração impende
sobre a requerida, julgando-se, portanto, verificado o incumprimento
daquelas obrigações, o qual corresponde, na responsabilidade
contratual, ao facto ilícito. E, bem assim, cremos que a requerida, de
acordo com o critério da diligência exigível ao bonus pater famílias e em
face das circunstâncias do caso concreto, agiu, no plano da culpa, de
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forma negligente, em termos, portanto, que justificam a reprovação
do Direito, não tendo sido capaz, em todo o caso, com a atividade
probatória desenvolvida nestes autos, de ilidir a presunção de culpa
prevista no n.º 1 do artigo 799.º do Código Civil;
5. Sucede, contudo, que, não tendo o requerente logrado alegar e
demonstrar, de modo suficiente, os putativos danos consistentes no
perecimento de géneros alimentícios e, ainda que assim não se
entendesse, o nexo de causalidade entre os factos ilícitos e aqueles
ditos prejuízos, pois seria expectável que os víveres conservados no
interior da arca congeladora ainda permanecessem frios e, além disso,
eletrodomésticos como o do requerente estão concebidos para
monitorizarem automaticamente a temperatura assim que o
fornecimento da energia elétrica seja restabelecido, forçoso é concluir
que a pretensão do requerente não pode proceder.
Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação totalmente improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido
formulado pelo requerente.
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