Processo n.º 3744/2018
Requerente: ***
Requeridas: ***
1. Relatório
1.1. No seu requerimento inicial, o requerente alegou que a requerida
não deu cumprimento à sentença proferida no Processo n.º 3065/2017 que
correu termos por este CIAB – Tribunal Arbitral do Consumo, sustentando
para tal que, uma vez notificado daquela decisão, dirigiu-se a uma Loja do
Cidadão e formulou “pedido para instalação de energia elétrica e consequente
criação de um novo CPE, na sequência do qual veio a requerida imputar o
pagamento dos respetivos encargos ao requerente, quando “bem sabe que esta
situação foi provocada pelos seus técnicos, pelo que nada pode ser imputado
ao requerente”. Enfatizando que necessita de energia elétrica para a realização
de obras, para as quais teve de obter as respetivas licenças, cujo prazo de
validade se encontra a expirar, pede que o Tribunal julgue a ação procedente,
condenando a requerida no pagamento da quantia de € 3.046,35 (três mil e
quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos).
1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual começou por
apresentar defesa por exceção, ao invocar a exceção dilatória de caso julgado,
alegando para tal que, em 19.10.2017, o requerente propôs contra a requerida
uma ação que, sob o n.º 3065/2017, correu termos por este CIAB – Tribunal
Arbitral do Consumo e no âmbito da qual foi proferida decisão, já transitada
em julgado, pelo que, verificando-se identidade de sujeitos, pedido e causa de
pedir entre a ação dos presentes autos e aqueloutra a que fez referência, sob
pena de este Tribunal apreciar, de novo, a questão já decidida no Processo n.º
3065/2017, deve o mesmo abster-se de conhecer do mérito da presente causa
e julgar verificada a invocada exceção, absolvendo a requerida da instância.
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Sem conceder, caso assim não se entenda, mais apresentou defesa por
impugnação, alegando que, após a prolação da decisão no Processo n.º
3065/2017, veio o requerente “criar um impasse no que concerne à criação do
código de ponto de entrega (CPE) para a morada correspondente ao n.º
100/102 da Rua Maria Amélia Bastos Leite”, porquanto, embora tenha sido
informado, por diversas vias, da necessidade de apresentação de um pedido de
ligação à rede (PLR) para a ligação da sua instalação à rede elétrica pública, tal
só veio a ter lugar em 25.09.2018, negando-se, agora, o requerente a “proceder
ao pagamento dos respetivos encargos e, bem assim, à certificação da sua
instalação”, como determinado pela regulamentação aplicável ao setor. Mais
aduziu que, em visita à habitação em causa nos presentes autos, os técnicos da
requerida “depararam-se com um cenário absolutamente impeditivo da
execução de qualquer ligação à rede pública”, na medida em que o dito imóvel
se encontra em ruínas, não se encontrando salvaguardadas as “condições de
segurança regularmente exigidas” para que a demandada proceda à ligação à
rede pública e, bem assim, acrescentou ainda que “o ramal de alimentação da
habitação já não se encontra no local”, pelo que terá sido desmontado em
circunstâncias desconhecidas da requerida, e, por outro lado, foi estabelecido
um novo ramal, sem que a requerida tenha tido disso conhecimento, sito em
“local distinto do local provável da existência do eventual ramal antigo” e que,
atento o “tipo de material utilizado e o facto de os condutores não
apresentarem indícios de ligação elétrica”, conclui nunca ter servido a
habitação em causa, pelo que “não poderá ser considerado como existente”.
Concluiu, pedindo que, em caso de improcedência da exceção alegada, o
Tribunal se digne julgar a ação improcedente, absolvendo a requerida do
pedido.
2. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se assiste ou não ao
requerente o direito de que arroga titular, e que a requerida não reconhece,
nomeadamente o direito a ser indemnizado pelos danos alegadamente
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infligidos, que computa em € 3.046,35 (três mil e quarenta e seis euros e trinta
e cinco cêntimos).
3. As questões a resolver
Tendo este Tribunal já proferido despacho saneador, no qual conheceu
e julgou improcedente a invocada exceção dilatória de caso julgado,
considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e da contestação, há
uma questão substantiva nuclear a resolver: a questão da verificação dos
pressupostos constitutivos do direito a indemnização invocado pelo
requerente, nos termos do instituto da responsabilidade civil.
4. Fundamentos da sentença
4.1. Os factos
4.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a decisão da
causa:
a) A requerida 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) No âmbito do Processo que, sob o n.º 3065/2017, correu termos
por este CIAB – Tribunal Arbitral do Consumo, foi proferida
decisão, na qual o Exmo. Senhor Juiz-Árbitro *** consignar que
«[s]eguidamente, após esclarecimentos prestados pelo requerente, este declara que
vai apresentar junto da requerida um novo pedido de ligação de energia elétrica,
para instalação de um contador a colocar n.º 100/102 de polícia, na rua ***.
A requerida informou telefonicamente que, se naquela morada não existir código
de ponto de entrega, será criado um novo CPE.» – vide fls. 52 dos autos
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daquele Processo n.º 3065/2017, cuja cópia integral foi junta a este
processo, conforme despacho proferido em 22.05.2019;
c) Em 25.09.2018, o requerente formulou pedido de ligação à rede de
baixa tensão para a instalação sita na***, ao qual foi atribuído o n.º
190001799790 – facto que se julga provado com base no
documento de fls. 4 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
d) Na mesma data, a requerida emitiu uma missiva, recebida pelo
requerente, na qual vem solicitar o pagamento, a título de “encargos
de comparticipação” pela ligação à rede de baixa tensão, da quantia
de € 224,52 (duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e dois
cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento de
fls. 3 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
e) O requerente não procedeu ao pagamento daquela quantia, por
entender que a mesma não é devida à requerida – facto que se julga
provado com base nas declarações do requerente em audiência de
julgamento arbitral realizada em 24.05.2019;
f) Em 07.07.2016, o Município de Braga emitiu a fatura n.º
2016051/1020, em nome de ****, relativa a despesas com pedido de
execução de trabalhos no espaço público por período de 48 meses,
emissão de alvará para construção de estrutura com 230 m2 e, ainda,
despesas com construção de muro com 4,4 metros lineares, de
anexo e terraço com 49,40 m2/cada, e de varandas com 6,75 m2, no
valor de € 1.125,65 (mil cento e vinte e cinco euros e sessenta e
cinco cêntimos) – facto que se julga provado com base no
documento de fls. 7 (frente) dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
g) Em 07.07.2016, o Município *** emitiu a fatura n.º 2016051/1021,
em nome de ****, relativa a despesas com pedido de execução de
trabalhos no espaço público por período de 2 meses, emissão de
alvará, demolição – 2 pisos e ocupação da via pública (20,67 m2)
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com colocação de tapume (37 metros lineares), no valor total de €
415,35 (quatrocentos e quinze euros e trinta e cinco cêntimos) –
facto que se julga provado com base no documento de fls. 6 (verso)
dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
h) Em 07.07.2016, o Município *** emitiu a fatura n.º 2016051/1022,
em nome de ***, relativa a despesas com emissão de licença para
ocupação da via pública (20,67 m2), colocação de tapume (37 metros
lineares) e emissão de alvará, no valor total de € 1.458,15 (mil
quatrocentos e cinquenta e oito euros e quinze cêntimos) – facto
que se julga provado com base no documento de fls. 6 (frente) dos
autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
i) Em 29.03.2017, o Município *** notificou o requerente de que, no
âmbito do Processo n.º 2946/URB/PED/17, relativo a obra a
realizar na ***, foi despachado favoravelmente pedido de
averbamento, condicionado à liquidação de taxa no valor de € 47,20
(quarenta e sete euros e vinte cêntimos) – facto que se julga provado
com base no documento de fls. 5 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido.
4.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, julga-se não
provado que:
a) A requerida procedeu à remoção de um contador afeto à instalação
sita na ***;
b) Já havia sido criado um Código de Ponto de Entrega (CPE) para a
instalação sita na ***;
c) O requerente suportou encargos para realização de uma obra no
imóvel sito na ***, no valor de € 3.046,35 (três mil e quarenta e seis
euros e trinta e cinco cêntimos).
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4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos
4.1.1. e 4.1.2. desta sentença
Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do
CPC, o Tribunal formou a sua prudente convicção, apreciando livremente, e à
luz das regras da experiência comum, o conjunto da prova produzida nos
autos, recorrendo ao exame dos documentos juntos ao processo pelas partes,
às declarações do requerente e ao depoimento da testemunha ***(engenheiro
eletrotécnico e responsável pela Área Rede e Clientes, Unidade de
Investimento e Manutenção Planeada, na ***.) em sede de audiência de
julgamento arbitral de 24.05.2019, e ainda à consideração de factos
instrumentais que resultaram da instrução e discussão da causa (artigo 5.º, n.º
2, alínea a) do CPC).
Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto, pela sua particular relevância no contexto da presente lide,
importa, ainda, concretizar os fundamentos que presidiriam às decisões sob
alíneas a) a c) do ponto 4.1.2. desta sentença.
Apesar de tais factos não terem sido alegados no requerimento inicial,
como imposto pelo preceito consagrado no n.º 1 do artigo 5.º do CPC, certo é
que o requerente não logrou demonstrar que, como afirmou em sede de
declarações de parte, foi removido pela requerida um equipamento de
medição afeto ao imóvel sito na ***, e já havia sido criado um Código de
Ponto de Entrega (CPE) para aquela instalação.
Na verdade, questionado nesse sentido pelo Tribunal, não foi o
requerente capaz de descrever as circunstâncias espácio-temporais em que a
alegada remoção do contador teve lugar, limitando-se a remeter para a
fotografia junta a fls. 21 dos autos do Processo n.º 3065/2017, a qual, como
bem se compreende, revela-se inidónea para, de per si, sustentar, de modo
suficiente, a asserção aduzida pelo demandante em sede de audiência arbitral.
Por outro lado, no contexto da sua inquirição como testemunha, o depoente
*** declarou desconhecer a pré-existência de um equipamento de medição na
instalação de consumo do requerente que haja sido removido pela requerida.
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De igual modo, interrogado pelo Tribunal acerca do suposto Código de
Ponto de Entrega que já havia sido gerado para a acima identificada instalação
de consumo, também não conseguiu o demandante indicar qual o concreto
código alegadamente associado àquele local de consumo, nem carreou para os
autos algum elemento instrutório apto a formar a convicção do Tribunal nesse
sentido (e.g. cópia de contrato celebrado com comercializador para prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica naquela instalação ou faturas
emitidas por aquele em execução do contrato, anteriores ao pedido de ligação
à rede elétrica pública). Saliente-se, aliás, que esta alegação do requerente em
sede de audiência arbitral revela-se dificilmente compaginável com a asserção
constante do requerimento inicial, segundo a qual “o requerente apresentou
na loja do cidadão um novo pedido para instalação de energia elétrica e
consequente criação de um novo CPE” [sic]. Por seu turno, questionada pela
Ilustre Mandatária da requerida sobre a alegada (pré-)existência de um Código
de Ponto de Entrega para a instalação do requerente, a testemunha ****
declarou que, em agosto de 2018, efetuou pesquisa por morada em base de
dados de sistema informático gerido pela requerida e não localizou qualquer
CPE gerado para tal local de consumo.
Por último, quanto ao facto não provado sob alínea c) do ponto 4.1.2.
supra, nas suas declarações de parte, o requerente asseverou, num primeiro
momento, que não suportou os encargos titulados pelos documentos de fls. 57 dos autos, para, num segundo momento, clarificar que a habitação aqui em
causa foi por si adquirida a ***, anterior proprietária do imóvel que efetuou o
pagamento das despesas sob alíneas f) a h) do ponto 4.1.1. supra ao Município
*** e foi, por si, reembolsada de tais custos. Para além das dúvidas com que se
quedou o Tribunal acerca da credibilidade e verosimilhança do relato dos
factos efetuado pelo aqui requerente, afigura-se incontornável que nenhuma
evidência foi carreada ou produzida idónea a demonstrar uma diminuição do
seu património naquele valor de € 3.046,35 (três mil e quarenta e seis euros e
trinta e cinco cêntimos).
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Pelo exposto e nessa conformidade, nos termos do artigo 342.º, n.º 1
do Código Civil, não pode este Tribunal tomar outra decisão que não
seja a de julgar não provados os factos sob alíneas a) a c) do ponto 4.1.2.
desta sentença.

4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito a
indemnização invocado pelo requerente, nos termos do instituto da
responsabilidade civil
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio, cumpre ao
Tribunal aquilatar da verificação dos pressupostos constitutivos do direito a
indemnização invocado pelo requerente, que a requerida não reconhece, e que
aquele computa em € 3.046,35 (três mil e quarenta e seis euros e trinta e cinco
cêntimos).
É esta, pois, a concreta controvérsia central a dirimir e que integra o
thema decidendum, pelo que, considerando a factualidade julgada provada (e não
provada) nos presentes autos e subsumindo-a ao Direito aplicável, cumpre
apreciar e decidir.
Por princípio, em obséquio aos princípios da autonomia privada e da
igualdade, vigora a regra segundo a qual os prejuízos devem ser suportados
pelo portador ou titular dos interesses afetados, não podendo este repercutilos na esfera de terceiros. Trata-se de um como corolário lógico da velha
máxima latina casum sentit dominus, que pode ser muito literalmente traduzida
como “o dono sofre o acaso”. Porém, em certos casos, quando alguém atuou
(por ação ou por omissão) como condição de um certo prejuízo, este já pode ser
imputado a certa pessoa (tipicamente a quem o causou ou, podendo fazê-lo,
não o evitou): estamos, em tais situações, no domínio da responsabilidade
civil, cuja finalidade primordial consiste, precisamente, eliminar um dano,
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mediante reconstituição natural (recompor a materialidade da situação ou bem
jurídico lesado) ou, se aquela não for possível, mediante a reintegração por um
equivalente indemnizatório, acrescendo ainda à função resssarcitória a
compensação por danos não patrimoniais.
Com efeito, a questão fulcral na responsabilidade civil consiste em
saber quando e em que termos alguém deve indemnizar um prejuízo sofrido
por outrem, que é o mesmo que responder à difícil questão da imputação de
um dano a uma pessoa por ele responsável, que não se integre no âmbito
dos danos social e juridicamente aceites.
Para que possamos falar em responsabilidade civil, certos pressupostos
têm

de

estar

reunidos.

Estes

pressupostos,

genéricos,

aplicam-se

indiscriminadamente a todas as modalidades de responsabilidade civil, cuja
existência é, por sua vez, determinada pelas diferentes normas de
imputação. Várias categorizações de pressupostos foram sendo elencadas
pela doutrina, sendo que a mais comum enumera cinco pressupostos
cumulativos da responsabilidade civil enquanto fonte de obrigações, a saber:
1) facto humano voluntário, objetivamente controlável ou
dominável pela vontade, que tanto pode consistir numa ação
(facto positivo) que viole o dever geral de abstenção ou de não
intervenção na esfera do titular do direito absoluto, como numa
omissão ou abstenção (facto negativo);
2) ilicitude, enquanto reprovação da conduta do agente em termos de
antijuridicidade, nuns casos por violação de um direito absoluto de
terceiro ou violação de uma norma destinada a proteger interesses
alheios, noutros casos pelo incumprimento das suas obrigações pelo
devedor;
3) culpa, enquanto juízo de reprovação ou censura do agente que, em
face das circunstâncias do caso concreto, e atendendo às suas
capacidades, podia e devia ter agido de modo diferente;
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4) dano, entendida como “toda a perda causada em bens jurídicos,
legalmente tutelados, de caráter patrimonial ou não”1 e, para os
efeitos da obrigação de indemnizar, enquanto reflexo ou efeito do
dano natural no património do lesado, por via da destruição,
subtração ou deterioração de uma coisa, correspondente à diferença
entre o estado atual do património do lesado e o estado em que ele
estaria, no mesmo momento, se a lesão não tivesse ocorrido,
abrangendo, portanto, a diminuição do património já existente
(dano emergente) como o seu não aumento (lucro cessante); e
5) nexo de causalidade entre o facto gerador da responsabilidade e o
dano infligido na esfera jurídica do lesado, sendo o primeiro, no
processo factual que, em concreto, conduziu ao dano, condição sine
qua non e causa adequada do segundo, ou, por outras palavras, é,
pois, necessário escolher, de entre todos os factos que conduziram à
produção do dano (condições necessárias), aquele que, segundo o
curso normal das coisas, se pode considerar apto a produzir o dano
(condição adequada), afastando-se todos os demais que só por
virtude de circunstâncias extraordinárias ou excecionais o passam ter
determinado.
Por outro lado, no quadro da tipologia das modalidades de
responsabilidade

civil,

é

típica

a

adoção

da

summa

divisio

entre

responsabilidade civil contratual ou obrigacional e responsabilidade
civil extracontratual, extraobrigacional, aquiliana ou delitual, emergindo
a primeira do incumprimento ou violação de uma obrigação, fundada num
contrato, num negócio jurídico unilateral ou na própria lei, enquanto a
segunda radica na violação de direitos absolutos ou de normas legais de
proteção de interesses alheios. Sendo certo que qualquer uma das modalidades
enunciadas despoleta a mesma consequência – a obrigação de indemnizar –,
regulada, em termos comuns, nos artigos 562.º a 572.º do Código Civil, foi
1

JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, 1990, pp. 480-481.
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também o próprio legislador que autonomizou, na sistemática do Código, a
responsabilidade contratual da responsabilidade extracontratual, remetendo
aquela para os artigos 798.º e seguintes do diploma básico do Direito Privado
comum e esta última para os artigos 483.º e seguintes do mesmo compêndio
legal.
Outro conjunto de modalidades da responsabilidade civil com respaldo
legal é aquele que distingue entre responsabilidade civil por factos ilícitos e
culposos (artigos 483.º a 498.º do Código Civil), responsabilidade (civil)
pelo risco (artigos 499.º a 510.º do Código Civil) e responsabilidade civil
por atos lícitos ou responsabilidade pelo sacrifício.
Em

extrema

síntese,

a

primeira

modalidade

corresponde

à

responsabilidade civil subjetiva, baseada na ideia da culpa individual do autor
do facto, enquanto a segunda e terceira modalidades traduzem uma
responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa ou de outros fatores
pessoais, apenas associada à verificação de certos fatores objetivos. No caso
da responsabilidade pelo risco, a mesma não é alheia, antes mantem estreita
conexão com a ideia de que, com a evolução técnica e tecnológica inerente à
mundividência atual, vivemos numa “sociedade de risco”, pelo que a
convivência em sociedade implica sempre uma perigosidade, ainda que
diminuta. Assim, consolidou-se a ideia de que quem aproveita em seu
benefício ou detém a direção efetiva de uma atividade que implica um risco de
causar prejuízos a outrem, deve responsabilizar-se pelos prejuízos que essa
atividade cause. Já no que respeita à responsabilidade por factos lícitos, em
certos casos, a ordem jurídica permite que alguém sacrifique um bem jurídico
de menor relevância em ordem a proteger um bem jurídico de maior valor,
porém, o facto de o Direito substantivo suportar tal conduta não exime o seu
autor de, na medida em que ela implicou a violação de um direito de outrem,
ressarcir o lesado dos prejuízos causados.
Isto posto, revertendo ao caso dos autos, se bem interpretamos aquela
que é alegação do requerente vertida na sua reclamação, é seu entendimento
que a requerida deve ressarci-lo de um conjunto de despesas que suportou,
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com o propósito de efetuar, nos termos legais e regulamentares aplicáveis,
uma obra no seu imóvel, cuja execução, todavia, carece do estabelecimento de
ligação à rede elétrica pública, o que a requerida nega concretizar sem que
tenha lugar o prévio pagamento, a título de “encargos de comparticipação”
pela ligação à rede de baixa tensão, da quantia de € 224,52 (duzentos e vinte e
quatro euros e cinquenta e dois cêntimos), encargo esse que, por sua vez, o
demandante entende não ter de arcar, nomeadamente porque existia um
contador afeto à sua instalação que foi removido, injustificadamente, pela
demandada e, bem assim, também já havia sido gerado um Código de Ponto
de Entrega para tal local de consumo.
Não curando este Tribunal de se pronunciar acerca da existência ou não
do direito da requerida de exigir o pagamento daquele montante de € 224,52
(duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos) pelo requerente,
nem de aferir da correção dos valores peticionados em cada uma das rubricas
em que se desdobram aqueles denominados “encargos de comparticipação”,
conforme documento de fls. 3 dos autos, porque essa não é uma questão que
cumpra, aqui, solucionar, sempre se refere, para efeitos de enquadramento,
que os pedidos de ligação de instalações consumidoras em baixa tensão (BT)
são objeto de regulação setorial emanada da Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos, mormente os artigos 186.º a 209.º do Regulamento das
Relações Comerciais do Setor Elétrico2 (para além das disposições gerais dos
artigos 177.º a 184.º do mesmo diploma), dos quais se extrai, nomeadamente,
que a requisição de uma ligação à rede de baixa tensão é efetuada através do
preenchimento de um formulário disponibilizado pelo respetivo operador de
rede (no caso da energia elétrica, a ***., a aqui requerida, por força dos artigos
31.º, 35.º, 70.º e 71.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro3, artigos
Aprovado pelo Regulamento n.º 561/2014 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de 22 de dezembro de 2014), com a primeira
alteração introduzida pelo Regulamento n.º 632/2017 da ERSE (Diário da República, 2.ª
Série, de 21 de dezembro de 2017).
3
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema
elétrico nacional, bem como ao exercício das atividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
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38.º e 42.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto4, e artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de setembro5) e, bem assim, que, no que tange
à determinação dos encargos a suportar pelo requisitante, pode este ter de
responder pelos seguintes custos:
- Elementos de ligação (infraestruturas físicas que permitem a ligação
entre uma instalação elétrica, produtora ou consumidora, bem como as redes
já existentes à data da requisição da ligação), quando para uso exclusivo, nos
termos dos artigos 191.º/a), 192.º, 196.º/a) e 197.º do RRCSE, ou quando
para uso partilhado, de acordo com os artigos 191.º/b), 193.º, 194.º, 195.º,
196.º/b) e 198.º do RRCSE, podendo ser exigido pagamento integral dos
encargos como condição prévia à construção dos elementos de ligação, caso o
prazo de execução seja igual ou inferior a 20 dias úteis (cf. artigos 202.º, n.º 2,
alínea a) do RRCSE);
- Comparticipação nas redes, nos termos dos artigos 196.º, alínea c) e
199.º, n.º 3 do RRCSE; e
- Serviços de ligação, como deslocação ao local para avaliação do
traçado e do ponto de ligação e fiscalização de obra (artigo 201.º, n.º 1, alíneas
a) e b) do RRCSE), mas também a apresentação dos elementos referidos no
n.º 2 do mesmo artigo 201.º do RRCSE, por força do n.º 5 daquele artigo e
diploma.
Assente o que antecede, debruçando-nos, finalmente, sobre a concreta
questão a resolver, em coerência com a decisão em matéria de facto
adotada sob alínea c) do ponto 4.1.2. supra, tendo sido julgado não
provado que o requerente despendeu a quantia de € 3.046,35 (três mil e
Sucessivamente alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 08.10. e pela Declaração de Retificação n.º 74/2012, de
07.12.
4
Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do sistema
elétrico nacional (SEN), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de
eletricidade. Sucessivamente alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi
dada pelo Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.
5
Estabelece os princípios gerais a que devem obedecer os contratos de concessão a favor
da EDP, quando a exploração não é feita pelos municípios.
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quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos), aquela que, constituía,
afinal, a expressão monetária da alegada lesão infligida pela requerida
nos bens que compõem a esfera jurídico-patrimonial do demandante,
forçoso é concluir que a pretensão deste não pode proceder, na medida
em que, sendo o dano, ao cabo e ao resto, a razão de ser do instituto da
responsabilidade civil, sem dano não há, pois, responsabilidade.
5. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação totalmente improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido
formulado pelo requerente.
Notifique-se.
Braga, 7 de junho de 2019.
O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
Tendo sido julgado não provado que o requerente despendeu a quantia
de € 3.046,35 (três mil e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos),
aquela que, constituía, afinal, a expressão monetária da alegada lesão infligida
pela requerida nos bens que compõem a esfera jurídico-patrimonial do
demandante, forçoso é concluir que a pretensão deste não pode proceder, na
medida em que, sendo o dano, ao cabo e ao resto, a razão de ser do instituto
da responsabilidade civil, sem dano não há, pois, responsabilidade.
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