Processo n.º 203/2019
Requerentes: ********************
Requerida: ********************

1. Relatório
1.1. Os requerentes, referindo que, em maio de 2011, contrataram com
a aqui demandada a construção da estrutura do prédio urbano do tipo
moradia

unifamiliar,

****************************************,

sito
concelho

no
de

********************, nomeadamente a colocação da instalação
elétrica, começaram por alegar que a empreitada teve início em
setembro de 2011 e terminou em março de 2013, pelo que foram
contratados outros prestadores de serviços das diversas especialidades
para concretizarem a denominada “fase dos acabamentos”. Aduziram,
de seguida, que, no dia 28.11.2016, a sua empregada de limpeza detetou
que não existia energia elétrica no referido imóvel, facto que motivou a
realização de contacto com o eletricista ********************, que
havia concluído os trabalhos relativos à instalação elétrica da moradia, o
qual, no mesmo dia, logrou arranjar uma solução provisória para o
problema identificado, efetuando ligação de energia elétrica com apenas
uma fase, e contactou o eletricista ********************, que havia
trabalhado para a requerida e que tivera participação na obra dos
requerentes, o qual transmitiu que, enquanto a requerida esteve na obra,
uma das máquinas a ela afetas tinha cortado um cabo de ligação elétrica,
cabo esse que, na altura, foi reparado, mas que podia ser a causa da
interrupção no fornecimento de energia elétrica. Mais acrescentaram,
no encalço do que antecede, que, naquele dia 28.11.2016, a requerente
mulher, acabada de chegar do Reino Unido, na companhia de uma
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amiga, para passar um fim-de-semana prolongado, viu-se forçada a
trepar o portão de sua casa, que é elétrico, e constatou, também, que
inexistia energia elétrica no interior da habitação, pelo que resultou,
assim, inviabilizado o acesso a água, já que o mesmo depende da ação
de uma bomba elétrica, e foi determinado o perecimento dos alimentos
existentes, à data, na arca congeladora e no frigorífico instalados na
moradia, frisando, ainda, os requerentes que o cabo provisório que veio
a

ser

instalado

não

permitia

o

uso

simultâneo

dos

dois

eletrodomésticos, assim como o portão elétrico só era suscetível de ser
aberto manualmente com a intervenção de duas pessoas, o que
importou um agravamento dos incómodos já inerentes à situação
descrita. Prosseguiram os requerentes, alegando que, em face do que
antecede e na ausência de feedback da requerida a reporte do problema
narrado que os aqui demandantes pediram que o arquiteto responsável
pela elaboração do projeto da moradia efetuasse junto da demandada,
em 03.01.2017, o aqui demandante marido deslocou-se às instalações da
requerida, de molde a indagar acerca do sucedido, tendo, então,
verificado, que só naquele momento a requerida veio a tomar
conhecimento do episódio ocorrido no passado dia 28.11.2016 e foi
por aquela afirmado que não assumiria a responsabilidade pela situação
sem a realização de vistoria, dado que a requerida não havia sido a única
empreiteira a executar trabalhos no local. E mais aduziram que, nos dias
5 e 6 de janeiro de 2017, desenvolveram trabalhos na moradia tendentes
a descobrirem a causa do problema, o que implicou o levantamento do
caminho de acesso à casa e de parte do jardim, tendo descoberto que o
problema residia num cabo que se encontrava remendado e inserido no
interior de uma manga intacta, de cor vermelha, o qual se se teria
soltado de novo, enfatizando os requerentes que, aquando da entrada
em obra do eletricista que concluiu os trabalhos de eletricidade, o dito
cabo remendado já se encontrava enfiado no tubo/manga e soterrado
em grande parte da sua extensão, nomeadamente na zona em que se
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encontrava danificado. Na decorrência do que precede, referiram,
ainda, os requerentes que, no dia 13.01.2017, dirigiram email e fax à
requerida para darem conhecimento das conclusões a que haviam
chegado, tendo aquela respondido que iria enviar o eletricista
responsável para que averiguasse o sucedido, o que não veio a ter lugar
até ao dia 17.02.2017, data em que os requerentes, insistindo com a
resolução do problema, informaram a requerida que se preparavam
para viajar para Inglaterra, deixando, contudo, o portão da casa aberto
para que alguém a mando da demandada pudesse deslocar-se ao local.
Isto para, de seguida, darem conta que, em 09.03.2017 (e, novamente,
em 02.08.2017, na sequência de novas comunicações dos requerentes),
a requerida remeteu uma carta aos requerentes, na qual transmitiu que
não lhe poderia ser assacada qualquer responsabilidade pelos prejuízos
sofridos, dado que o cabo danificado se tratava de um cabo provisório,
que não deveria ter sido utilizado na ligação definitiva, facto que a
requerida nunca comunicou aos requerentes nem a alguém que tenha
intervindo na empreitada, tanto que os eletricistas que conheceram a
obra sempre afirmaram que, pelas suas características, se tratava de um
cabo definitivo. Alegaram, por último, que, perante a recusa da
requerida em assumir a sua responsabilidade e confrontados com a
quase inviabilidade de ocupação da moradia nas condições existentes,
os requerentes viram-se forçados a reparar o cabo a expensas suas, o
que fizeram no decurso do mês de abril de 2017 e importou um
encargo no valor total de € 1.071,90, o qual compreende custos com o
levantamento e reposição da calçada, mão-de-obra de eletricista e ainda
com material e montagem de cabo, asseverando, ademais, que, em
consequência da situação acima descrita, sofreram muitos incómodos e
arrelias, pois viram-se impedidos de desfrutar da sua moradia em toda a
sua plenitude, tendo reduzido os convites a amigos e familiares para se
deslocarem à sua casa, tanto mais que a ausência do sistema trifásico
impediu a utilização de mais do que um eletrodoméstico em
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simultâneo, o que obstou, por exemplo, a confeção de refeições pelos
requerentes que importavam o uso de mais do que uma placa do fogão.
Pedem que o Tribunal julgue a presente ação procedente, condenando a
requerida ao pagamento da quantia relativa aos danos sofridos com a
atuação da requerida.
1.2. A requerida apresentou contestação-reconvenção escrita, na qual
começou por alegar que só em janeiro de 2017, por altura de deslocação
do requerente marido às suas instalações, é que tomou conhecimento
da situação sobre a qual versam os presentes autos, assim como
assinalou que, também de acordo com o alegado pelos demandantes,
desde a data em que transmitiram à requerida o sucedido até ao dia em
que procederam, a expensas suas, pela suposta resolução do problema,
apenas distou 1 dia, concluindo que nem tempo foi dado à demandada
para que a mesma averiguasse a origem do suposto defeito e indagasse
quanto à pessoa do seu responsável. Aduziu, de seguida, que, assim que
tomou conhecimento da situação em apreço nesta lide, encetou as
diligências necessárias para que lhe fosse possível averiguar o que
efetivamente ocorreu e aquilatar de quem era a responsabilidade pelos
alegados

prejuízos

sofridos

pelos

requerentes,

nomeadamente

contactando o eletricista responsável pelo trabalho desenvolvido na
empreitada contratada com os aqui demandantes, no período de
vigência desse vínculo negocial, tendo a requerida obtido daquele cabal
esclarecimento do sucedido, através de email remetido pelo próprio,
datado de 13.02.2017, que juntou aos autos, e de cujo entendimento
nele vertido deu conhecimento aos aqui demandantes, por via de
missiva datada de 09.03.2017, que também fez chegar ao conhecimento
dos requerentes por correio eletrónico. Concretizando o que antecede,
alegou a requerida que foi transmitido aos demandantes que o cabo em
relação ao qual afirmaram ter detetado uma emenda era propriedade da
ora demandada, que tinha como único e exclusivo objetivo ser o
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denominado cabo de obra, o qual, a partir do poste de eletricidade,
assegurou o fornecimento dessa fonte de energia, no período de
vigência do contrato de empreitada, ao quadro de obra, colocado na
baixada de obra, pedida, esta, para que fossem alimentadas as diversas
máquinas elétricas que são utilizadas durante uma construção, e.g., grua,
betoneiras, minicentrais de betão, máquina de cortar e dobrar ferro.
Posto isto, acrescentou que a demandada não veio a concluir todos os
trabalhos que resultavam previstos no contrato celebrado, pelo facto de
tal negócio jurídico ter cessado de comum acordo, no mês de maio de
2013, frisando que, no orçamento inicial, apenas se encontrava
expressamente prevista a execução – realizada a 100% – de ramal
elétrico para alimentação do quadro de obras, incluindo caixa e tomada
para alimentação de um bungalow de apoio ao estaleiro, o que considera
constituir uma referência ao cabo de obras, cuja capacidade de
condução de corrente elétrica se revela muito superior à necessária para
uma moradia unifamiliar e que nunca deveria ter sido utilizado por
outrem, que não a requerida, para alimentar o quadro da moradia,
depois de concluídos os trabalhos da sua construção. E salientou
também que, atendendo ao facto de o contrato e o orçamento inicial
nada mais postularem em relação a trabalho de instalações elétricas,
foram sendo adjudicadas, posteriormente, outras tarefas de construção
e acabamentos, designadamente os constantes sob pontos 1.5. a 1.10.
do capítulo 1 da proposta de orçamento n.º P019b/012, que respeitam,
estes sim, à colocação de todas as ligações elétricas definitivas à
moradia, mas apenas foram concretizados em 30% – conforme auto de
medição n.º 6, datado de fevereiro de 2013 –, nos quais se integra a
colocação da caixa do quadro definitivo e a manga de cor vermelha
onde deveria ter sido enfiado o cabo definitivo da alimentação do
quadro, mas não se inclui a instalação do cabo definitivo entre o poste
da rede elétrica e o quadro geral da moradia. Esclareceu, ainda, que o
cabo provisório não foi retirado pela demandada do estaleiro da obra,
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no termo da execução do contrato de empreitada, porque, devido a
disposição legal aplicável e de acordo com as recomendações sobre
higiene e segurança no trabalho, deve o mesmo permanecer enterrado
durante os trabalhos de construção, porquanto a requerida acedeu a
pedido para que apenas no final da execução dos trabalhos houvesse
lugar à devolução do cabo e do quadro de obras. Aduziu, por último, na
sua defesa contra a pretensão dos requerentes, que o quadro de obras
foi colocado pela demandada, num primeiro momento, junto aos
equipamentos (grua, central de betão, máquina de cortar e dobrar ferro)
afetos à execução da obra, tendo transitado para junto das caixas do
quadro principal definitivo na fase dos arranjos exteriores da obra, para,
a partir destes factos, notar que o comprimento do cabo de obras era
superior à distância entre o quadro de comandos definitivo da moradia
e o contador EDP (colocado junto ao poste da rede pública), o que
possibilitou a utilização daquele cabo para a ligação definitiva, e
assinalou que, de resto, o termo de responsabilidade quanto à instalação
elétrica é necessariamente assinado pelo eletricista que efetuou a
colocação de toda a cablagem da instalação elétrica da moradia,
assumindo tal eletricista (no caso, o ********************), dessa
forma, a responsabilidade pela execução da totalidade da rede elétrica
da propriedade dos requerentes, além de que a ligação definitiva de
eletricidade à moradia pelo operador da rede de distribuição depende de
certificação, também pelo eletricista, que assegure a conformidade da
instalação com as boas práticas de construção e as respetivas regras de
segurança. Sustentando que os demandantes bem sabiam que a aqui
demandada instalou, apenas, um quadro e cabo de obra, porque
assinaram o orçamento inicial do qual consta a sua colocação e
utilização, e, bem assim, também tinham conhecimento da necessidade
de aquisição de cabo e quadros definitivos para ser efetuada a ligação
elétrica definitiva à moradia, pois também adjudicaram tais serviços à
demandada em maio de 2012, defendeu que os requerentes devem ser
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condenados em indemnização que consista no reembolso das despesas
a que a má-fé dos litigantes tenha obrigado a parte contrária, incluindo
os honorários de mandatários ou técnicos, que computou em, pelo
menos, € 1.000,00 (mil euros). Sob apartado “Da reconvenção”,
pugnou, por último, pelo reconhecimento de que o cabo e quadro de
obra são propriedade da demandada, dado que não resulta do
orçamento inicial, dos autos de medição ou das faturas juntos ao
processo que tenha sido convencionada e concretizada a sua alienação
aos requerentes, nem tal se pode concluir a partir do facto de a
demandada ter permitido que o quadro e cabo de obra permanecessem
no estaleiro até conclusão dos trabalhos de construção, daí que, em
02.08.2017, a requerida decidiu dirigir uma missiva aos requerentes,
solicitando a restituição daqueles bens, carta essa que veio devolvida e
foi novamente expedida, por email, em 10.08.2017, sem que, até então,
tenha havido lugar à devolução do quadro e cabo de obras, pelo que,
arrogando-se devedora do valor total de € 1.045,50 (mil e quarenta e
cinco euros e cinquenta cêntimos), acabou por diligenciar no sentido da
liquidação e cobrança do valor monetário daqueles bens aos
demandantes, mediante remessa de fatura para pagamento, em
26.10.2017, dirigida ao requerente homem. Concluiu, pedindo que o
Tribunal julgue a ação improcedente, por não provada, absolvendo a
requerida do pedido formulado pelos requerentes, e julgue a
reconvenção procedente, por provada, condenando os demandantes no
pagamento da quantia de € 1.045,50 e, ainda, no pagamento da quantia
de € 1.000,00, a título de litigância de má-fé.
1.3. Em sede de primeira sessão da audiência de julgamento arbitral,
realizada em 19.07.2019, o Tribunal apreciou e decidiu, no sentido do seu
indeferimento, o pedido de desentranhamento do pedido reconvencional
apresentado pelos requerentes por intermédio de requerimento datado de
17.07.2019. Não ignorando, contudo, que a LAV e o Regulamento deste
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CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo não preveem expressamente a
possibilidade de apresentação de réplica pelo demandante para dedução de
defesa quanto à matéria da reconvenção formulada pelo demandado, em
obséquio a um cumprimento escrupuloso do princípio do contraditório
(artigo 30.º, n.º 1, alínea c) da LAV), foi reconhecida aos requerentes a
faculdade de responderem à matéria do pedido reconvencional no início da
audiência arbitral, o que fizeram nos seguintes termos: “No que respeita aos factos
que suportam o pedido reconvencional deduzido pela requerida, desde já cumpre esclarecer
que apenas em agosto de 2017, ou seja, quase 9 meses após a data de conhecimento pela
requerida dos danos que deram origem aos presentes autos, veio esta referir aos requerentes,
através da carta datada de dia 2 de agosto de 2017, junta aos autos sob o doc. n.º 9 da
contestação, a referência a que o cabo em apreço se trataria de um cabo de obras. Por outro
lado, mesmo admitindo, o que se não concede, que o referido cabo não fosse o definitivo, certo
é que, como a própria requerida admite, os requerentes pagaram a totalidade dos trabalhos e
materiais colocados em obra pela requerida, razão pela qual também pagaram o referido
cabo. Assim sendo, nada devem à requerida no que respeita ao cabo, ao quadro cujo valor
também é peticionado ou a qualquer outro valor respeitante ao contrato de empreitada
celebrado entre as partes. Termos em que deverá o pedido reconvencional deduzido ser
julgado improcedente.”
1.4. Também em sede de primeira sessão da audiência de julgamento
arbitral, realizada em 19.07.2019, o Tribunal, depois de ter convidado a Ilustre
Mandatária dos requerentes a concretizar o valor do pedido formulado nos
autos, atento o facto de o petitório do requerimento inicial não o apresentar,
proferiu despacho, no qual fez consignar que resulta esclarecido para os autos
que o montante global do pedido principal são € 2.571,90 (dois mil
quinhentos e setenta e um euros e noventa cêntimos), o qual se desdobra nas
quantias de € 1.071,90 (mil e setenta e um euros e noventa cêntimos), a título
de danos patrimoniais, e € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), a título de danos
não patrimoniais.
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2. Da admissibilidade da reconvenção
Na sua contestação, veio a requerida também deduzir reconvenção, por
via da qual peticionou a condenação dos requerentes ao pagamento da quantia
total de € 1.045,50 (mil e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos),
relativa a cabo e quadro de obras de que se afirmou proprietária e que, de
acordo com a sua versão dos factos, não foram restituídos à demandada.
Determina o n.º 4 do artigo 33.º da Lei da Arbitragem Voluntária
(LAV), aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que “[o]
demandado pode deduzir reconvenção, desde que o seu objecto seja
abrangido pela convenção de arbitragem.” [sublinhado nosso]
Não se encontrando sujeita aos requisitos previstos na lei processual
civil, a admissibilidade da dedução de reconvenção em processo arbitral
depende, apenas, de que “o litígio ou a parte dele que é objeto do pedido
reconvencional

se

possa

incluir na

convenção

de

arbitragem,

independentemente da sua conexão ou correlação com o pedido do
demandante”1 [negrito nosso].
Determina o artigo 1.º, n.º 1 da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV),
aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que “[d]esde que por lei
especial não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a
arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza
patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de
arbitragem, à decisão de árbitros.” [negrito nosso] No mesmo sentido, o
artigo 10.º, n.º 1 do Regulamento do CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo
estipula que “[a] submissão do litígio a decisão do Tribunal Arbitral depende
da convenção das partes ou de estar sujeito a arbitragem necessária”.
[negrito nosso]
Resulta, com meridiana clareza, daquelas soluções normativas que a
existência de convenção de arbitragem constitui o pressuposto basilar e
inultrapassável em que assenta a arbitragem (voluntária), pelo que,
1

MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei de Arbitragem Comentada, Coimbra, Almedina, 2013, p.
129.
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excetuando a hipótese de a uma das partes assistir o direito potestativo de
remeter uma questão litigiosa à arbitragem (“arbitragem necessária”), revela-se
imprescindível, por princípio-regra, que os sujeitos processuais, no exercício e
dentro dos limites da sua liberdade contratual, tenham submetido, por acordo
de vontades, um determinado litígio, atual (compromisso arbitral) ou
eventual (cláusula compromissória), à decisão de um tribunal arbitral
(voluntário) – artigo 1.º, n.º 3 da LAV.
Revertendo ao caso dos autos, revela-se pacífico que não está em causa
um conflito de consumo que se inscreva no âmbito dos serviços públicos
essenciais, nos termos e para os efeitos dos artigos 1.º, n.º 2 e 15.º do Regime
Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais, aprovado pela Lei n.º 23/96, de 26
de junho, com a redação que lhe foi conferido pela Lei n.º 6/2011, de 10 de
março, pelo que nos movemos seguramente fora do domínio da denominada
“arbitragem necessária” (rectius: arbitragem potestativa), em que a lei
“substitui” a declaração negocial da entidade requerida. Resta, portanto, curar
de aferir da existência e âmbito da “convenção de arbitragem”.
À semelhança de outros centros de arbitragem de conflitos de
consumo, também o CIAB permite que os fornecedores de bens e
prestadores de serviços possam efetuar uma adesão plena ao Centro (artigo
10.º, n.º 3 do Regulamento do CIAB), assumindo tal declaração de adesão,
segundo o melhor entendimento, a natureza de proposta contratual, por
intermédio da qual o declarante se coloca em estado de sujeição, assistindo
ao consumidor o direito potestativo de aceitar a proposta e, por essa via,
celebrar, nesse momento, convenção arbitral, ao abrigo da qual poderá
também exercer o direito potestativo de submeter o litígio de que é parte à
arbitragem2.
Retomando a situação em apreço, constata-se que, por um lado, sob
cláusula 9.ª do “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado entre as
2

JORGE MORAIS CARVALHO e JOANA CAMPOS CARVALHO, Problemas Jurídicos da Arbitragem e
da Mediação de Consumo, RED – Revista Eletrónica de Direito, fevereiro de 2016 – N.º 1, pp.
7-11, disponível em https://www.cije.up.pt/content/problemas-jur%C3%ADdicos-daarbitragem-e-da media%C3%A7%C3%A3o-de-consumo
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partes destes autos, resulta estipulado que “[t]odos os litígios
emergentes do presente contrato, que não possam ser resolvidos
pelo diálogo, serão dirimidos, nos termos da lei n.º 31/86, de 29
Agosto3, por arbitragem a constituir em ********************”, e, por
outro lado, verifica-se que se encontra junta aos autos (e depositada
neste CIAB) uma declaração de adesão plena da requerida, nos termos
da qual aquela aceitou “a Arbitragem como forma de resolução dos
conflitos para os quais o CIAB possui competência material e
territorial, nos termos do Regulamento Interno (art.º 4 e seguintes)”.
[negritos nossos]
Destarte, atento o postulado pela cláusula compromissória e o disposto
na declaração de adesão, forçoso é concluir que o objeto da reconvenção está
abrangido pela convenção de arbitragem.
Senão vejamos.
De acordo com os artigo 4.º, n.ºs 1 e 2, e 5.º, n.º 1 do Regulamento do
CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo, este Centro é competente para a
resolução de “conflitos de consumo” “originados por contratos de consumo
celebrados dentro do respetivo âmbito geográfico”.
Ora, como bem assinalam JORGE MORAIS CARVALHO e JOANA CAMPOS
CARVALHO4, “para responder à questão de saber quando é que estamos
perante um litígio de consumo, é necessário perceber qual é o conceito
relevante de consumidor para efeito deste diploma [Lei n.º 23/96, de 26 de
junho]”, o qual, não nos sendo oferecido pelo próprio Regime Jurídico dos
Serviços Públicos Essenciais, podemos e devemos extrair do “diploma central
no que respeita à regulação das relações de consumo” – a Lei de Defesa do
Consumidor, aprovada pela Lei n.º 24/96, de 31 de julho5.

3

Revogada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, conforme artigo 5.º, n.º 1 deste
diploma.
4 JORGE MORAIS CARVALHO e JOANA CAMPOS CARVALHO, op. cit., pp. 11-13.
5
Sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º
63/2019, de 16.08 (em vigor desde 15.09.2019).
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Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 24/96, de 31 de
julho, “[c]onsidera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos
bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a
uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter profissional
uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios”. [negritos
nossos]
Apreciando analiticamente a definição legal que se acaba de transcrever
e seguindo de perto o ensinamento de CARLOS FERREIRA

DE

ALMEIDA6, o

conceito técnico-jurídico de consumidor é ali estruturado com referência a
quatro elementos – subjetivo, objetivo, teleológico e relacional.
Com efeito, a qualificação como consumidor, além de se restringir, nas
normas do n.º 1 do artigo 15.º do RJSPE e da alínea d) do artigo 3.º da Lei n.º
144/2015, de 8 de setembro7, às pessoas físicas – elemento subjetivo – e se
circunscrever a “bens de consumo” em sentido lato (incluindo bens móveis
corpóreos, a eletricidade e o dinheiro, este último designadamente quando
objeto de contratos de crédito ao consumo) – elemento objetivo –, também
abarca somente quem atua “fora da sua atividade profissional ou empresarial”,
destinando os bens adquiridos a um uso, exclusivo ou predominantemente,
“não profissional” ou, pelo menos, a uma “finalidade estranha ao seu
comércio ou profissão” – elemento teleológico –, por força de um contrato,
de uma relação pré-contratual ou mesmo de um vínculo reconhecido como
tal, por via legal ou regulamentar, estabelecido com um “profissional” que
exerce uma atividade económica com escopo lucrativo – elemento

relacional.
Isto posto, no caso vertente, reveste meridiana clareza que o objeto do
pedido reconvencional se insere no âmbito de uma relação jurídica bilateral
6

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Direito do Consumo, Almedina, 2005, pp. 29-36.
Transpõe a Diretiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio
de 2013, sobre a resolução alternativa de litígios de consumo, estabelece o enquadramento
jurídico dos mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo, e revoga os
Decretos-Leis n.ºs 146/99, de 4 de maio, e 60/2011, de 6 de maio. Atualmente, com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 14/2019, de 12 de fevereiro. Na versão primitiva
do diploma, a norma mencionada correspondia à alínea c) do mesmo artigo 3.º.
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celebrada em ******************** [que integra a área geográfica da atividade
do CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo – cf. artigo 2.º, n.º 1 dos Estatutos
Atualizados da Associação “CIAB – Centro de Informação, Mediação e
Arbitragem de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)”], por via da qual os
demandantes, pessoas físicas, contrataram os serviços da demandada,
sociedade comercial por quotas que se dedica à construção civil (cf. certidão
permanente de fls. 178-183), para “a construção da estrutura de moradia
unifamiliar situada no lugar ********************” (cf. documento fls.
6(verso)-7, 18-19, 31-35, 54-58 e 105-109 dos autos), ou seja, para fim não
profissional dos requerentes.
Em suma, concluindo que o litígio objeto do pedido reconvencional se
insere no âmbito de competência material e territorial do CIAB – Tribunal
Arbitral de Consumo, admite-se o pedido reconvencional deduzido pela
requerida.
3. O objeto do litígio
O objeto do litígio desdobra-se em três questões: em primeiro lugar, a
questão de saber se assiste ou não aos requerentes o direito a serem
indemnizados pela requerida em virtude dos danos que sustentam ter sofrido;
em segundo lugar, a questão de saber se assiste ou não à requerida o direito de
crédito de que se arroga e que opõe aos requerentes, a título de reconvenção;
e em terceiro lugar, a questão de saber se os requerentes, com a presente
demanda, se encontram a litigar de má-fé.
4. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e da
contestação, existem três questões a solucionar: a questão da verificação dos
pressupostos constitutivos do direito a tutela ressarcitória invocado pelos
requerentes, no valor total de € 2.571,90 (dois mil quinhentos e setenta e um
euros e noventa cêntimos), o qual se desdobra nas quantias de € 1.071,90 (mil
e setenta e um euros e noventa cêntimos), a título de danos patrimoniais, e de
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€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros), a título de danos não patrimoniais; a
questão da verificação dos factos de que depende o direito de crédito de que a
requerida se arroga e opõe aos requerentes, no valor total de € 1.045,50 (mil e
quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos); e a questão do preenchimento
dos requisitos legais de que depende a condenação por litigância de má-fé em
relação à conduta processual dos requerentes.
5. Fundamentos da sentença
5.1. Os factos
5.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a decisão da
causa:
a) A requerida tem por objeto social a construção de prédios para
venda e dos adquiridos para esse fim e serviços prestados de
construção civil, decoração – facto que se julga provado com base
no documento de fls. 178-183 dos autos;
b) Os requerentes foram consumidores dos bens e serviços prestados
pela requerida, para fins não profissionais;
c) Desde 27.04.2007, o requerente homem e a requerida mulher são
donos e legítimos proprietários do prédio urbano sito no Lugar do
****************************************, inscrito na respetiva
matriz sob o artigo 876 e descrito na Conservatória do Registo
Predial de ******************** sob o n.º ** – facto que se julga
provado com base nos documentos de fls. 3 a 6(frente) dos autos;
d) Em 25.05.2011, os requerentes celebraram contrato com a requerida
cujo objeto consistia na construção, pela segunda, da estrutura da
moradia unifamiliar melhor descrita em c), conforme projeto que
constitui parte integrante do contrato, contra o pagamento, pela
primeira, dos preços constantes no orçamento n.º P004c_011 –
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facto que se julga provado com base nos documentos de fls.
6(verso)-7, 18-19, 31-35, 54-58 e 105-109 dos autos;
e) Os trabalhos realizados pela requerida tiveram início em finais de
2011 e terminaram em data não posterior a 23.05.2013 – facto que
se julga provado com base no mesmo documento de fls. 45 e 116
dos autos, nas informações e documentos relativos ao Pedido de
Ligação à Rede remetidos ao processo pela ********************.
de fls. 189-199 dos autos, na sequência de despacho proferido em
08.08.2019,

e

nos

depoimentos

das

testemunhas

******************** e ********************;
f) A concretização dos trabalhos realizados pela requerida organizouse em duas fases: a primeira, entre finais de 2011 e maio de 2012,
refletida no orçamento n.º P004c_011, compreendeu, entre outros, a
construção da estrutura da moradia (fecho do tosco até caixilharia),
a movimentação de terras, a execução de ramal elétrico e redes de
drenagem de águas residuais e de águas pluviais e o fornecimento e
colocação de bomba de água; e a segunda, entre maio de 2012 e
maio de 2013, refletida no orçamento n.º P019b/012, destinou-se à
execução das redes de eletricidade e de telecomunicações – facto
que se julga provado com base nos mesmos documentos de fls. 3435, 36-37, 38, 39, 40-41, 43-44 e 45, de fls. 56-58, 59-60, 61, 62-63 e
65 e de fls. 107-109, 110-111, 112, 113-114 e 116 dos autos e nos
depoimentos

das

testemunhas

********************

e

********************;
g) De acordo com o orçamento n.º P004c_011 elaborado, em
25.05.2011, pela requerida, a demandada obrigou-se, entre outras
tarefas, a proceder à “montagem e desmontagem de estaleiro,
incluindo vedação da obra, proteção da via pública, colocação de
contentor, sanitário e todos os equipamentos de apoio à obra,
cumprindo todas as normas de segurança” (artigo 1.1. do capítulo
1), contra o pagamento, pelos requerentes, do valor de € 1.807,84 +
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IVA, bem como à “execução de ramal elétrico para alimentação do
quadro de obras da moradia, incluindo caixa e tomada para
derivação de alimentação do bungalow” (artigo 8.1. do capítulo 8),
contra o pagamento, pelos requerentes, do valor de € 1.174,38 +
IVA – facto que se julga provado com base no mesmo documento
de fls. 33-35, 56-58 e 107-109 dos autos;
h) Em março de 2012, a tarefa referida sob artigo 1.1. do capítulo 1 do
orçamento n.º P004c_011 encontrava-se executada a 85% e a tarefa
referida sob artigo 8.1. do capítulo 1 do mesmo orçamento estava
concretizada a 100% – facto que se julga provado com base no
mesmo documento de fls. 36-37, 59-60 e 110-111 dos autos;
i) O cabo elétrico instalado pela requerida apresentava secção 4x35
mm e comprimento de 30-35 metros – facto que se julga provado
com base nos depoimentos das testemunhas ********************,
******************** e ********************;
j) De acordo com o orçamento n.º P004c_011, elaborado, em
09.05.2012, pela requerida, a demandada obrigou-se, entre outras
tarefas, a proceder à instalação de quadro geral e quadros parciais
equipados com material Efapel e à aplicação de tubagens e cabos de
ligação XV 4x10 mm entre as caixas do contador e os quadros
(artigos 1.5. a 1.9. do capítulo 1), contra o pagamento, pelos
requerentes, das quantias globais de € 598,00 (artigos 1.5. a 1.7.) e de
€ 922,30 (artigos 1.8. e 1.9), respetivamente – facto que se julga
provado com base no mesmo documento de fls. 38, 39, 61 e 112
dos autos;
k) Em fevereiro de 2013, o conjunto dos trabalhos previstos no
orçamento n.º P004c_011 havia sido executado em 30%, nos quais
se compreende a instalação dos quadros elétricos e respetivas caixas
e a execução das tubagens (mangas vermelhas) – facto que se julga
provado com base no mesmo documento de fls. 40-41, 43-44, 62-63
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e 113-114 dos autos e nos depoimentos das testemunhas
*******************, ******************* e *******************;
l) Em datas não concretamente apuradas do período delimitado em e),
a requerida, por ação de máquina retroescavadora, danificou, pelo
menos por duas vezes, o cabo elétrico referido em i), em regiões do
cabo que se situavam, concretamente, na zona em frente à escadaria
da moradia que dá acesso ao quadro geral e junto à rampa da
primitiva entrada do prédio urbano – facto que se julga provado
com base no documento de fls. 102 dos autos e nos depoimentos
das testemunhas ********************, ********************e
********************;
m) Na sequência dos eventos descritos em l), a requerida procedeu à
realização de emendas no cabo elétrico e na manga que o envolvia –
facto que se julga provado com base nos depoimentos das
testemunhas ******************** e ********************;
n) Em data não posterior a 23.05.2013 e com fundamento em alegada
ultrapassagem dos prazos convencionados para a conclusão dos
trabalhos, por iniciativa dos requerentes, foi cessado o contrato
referido em d) – facto que se julga provado com base no mesmo
documento de fls. 42, 45, 115 e 116 dos autos e nos depoimentos
das testemunhas ******************** e ********************;
o) Nessa data, a requerida não procedeu à remoção do cabo elétrico e
do quadro de obras, a fim de evitar a necessidade de os requerentes
formularem novo pedido de ligação à rede de energia elétrica junto
da ********************. para continuação da execução dos
trabalhos com acesso a eletricidade – facto que se julga provado
com

base

nos

depoimentos

de

********************,

*******************, ******************* e ********************;
p) Em data anterior a 07.11.2013, os requerentes contrataram os
serviços de ********************, que, utilizando o cabo elétrico
colocado pela requerida e mantendo a instalação por esta realizada,
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procedeu ao enfiamento do cabo nas mangas preparadas pela
demandada até ao quadro geral – facto que se julga provado com
base no documento de fls. 176 dos autos e no depoimento da
testemunha ********************;
q) Em 07.11.2013, a ****emitiu “Certificação de Exploração” da
instalação

elétrica

trifásica

executada

pelo

técnico

******************** para a morada descrita em c) – facto que se
julga provado com base no documento de fls. 176 dos autos;
r) Em dia não concretamente apurado do mês de novembro de 2016,
verificou-se uma interrupção do fornecimento de energia elétrica ao
local de consumo descrito em c), com origem num curto-circuito a
montante da caixa do contador e respetivos dispositivos de proteção
– facto que se julga provado com base nos documentos de fls. 8 dos
autos e nos depoimentos das testemunhas ********************,
*******************, ******************* e ********************;
s) No mesmo dia, o eletricista ******************** logrou alcançar
uma solução provisória para a situação descrita em p), a qual passou
pelo estabelecimento de ligação à rede de energia elétrica com
apenas uma fase e potência máxima de 6,9 kVA (30 A) – facto que
se julga provado com base no documento de fls. 8 dos autos e no
depoimento da testemunha ********************;
t) No dia 03.01.2017, o requerente marido deslocou-se às instalações
da requerida e reportou a esta, pela primeira vez, a situação descrita
em r) – facto que se julga admitido por acordo, em face do alegado
sob artigos 19.º e 20.º do requerimento inicial e artigos 1.º e 2.º da
contestação;
u) No dia 05.01.2017, os requerentes deram início a trabalhos para
identificação da causa da situação descrita em r), os quais implicaram
o levantamento do caminho de acesso à moradia e de parte do
jardim e consistiram na abertura de vala e secionamento da manga
até ao quadro de obras – facto que se julga provado com base nos
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mesmos documentos juntos a fls. 9 dos autos e com o requerimento
dos requerentes de 13.08.2019 e no depoimento da testemunha
********************;
v) No dia seguinte, no âmbito daqueles trabalhos, os requerentes
verificaram, pela primeira vez, que o cabo elétrico se encontrava
remendado no interior de uma manga (tubo vermelho de PVC) e
que se soltou de novo – facto que se julga provado com base nos
mesmos documentos juntos a fls. 9 dos autos e com o requerimento
dos requerentes de 13.08.2019 e no depoimento da testemunha
********************;
w) Por email de 11.01.2017 e fax datado de 13.01.2017, os requerentes
transmitiram à requerida que, após os trabalhos a que se referem as
alíneas u) e v) e com base em informações obtidas junto de
********************, concluíram no sentido de que a aqui
demandada seria responsável pela situação descrita em r) – facto que
se julga provado com base nos documentos de fls. 8 e 9 dos autos;
x) Em resposta à comunicação dos requerentes, por missiva datada de
18.01.2017, a requerida transmitiu aos requerentes que «notificamos o
eletricista responsável pela execução da obra durante a vigência do nosso contrato
com Vsas. Excas., para marcar dia e hora para ir ao local averiguar o
sucedido, e que estamos a aguardar o seu contacto.» – facto que se julga
provado com base no documento de fls. 9 (verso) dos autos;
y) Em 17.02.2017, os requerentes remeteram um email à requerida, no
qual os primeiros transmitiram à segunda que já haviam regressado a
Inglaterra, mas que deixariam aberto o portão da moradia «para que o
eletricista (e/ou alguém da ***) possa inspecionar o cabo e corrigir o problema.
Não estamos preparados para deixar o problema continuar e, a menos que o
problema seja resolvido até no dia 10 de março de 2017, instruiremos o
******************** (o eletricista que já trabalhou em nossa casa) para
realizar o trabalho e enviaremos a fatura deste trabalho para Revier para
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pagamento.» – facto que se julga provado com base nos documentos
de fls. 10 e 11(frente) dos autos;
z) A requerida não se deslocou à moradia dos requerentes para
inspecionar o cabo elétrico – facto que se julga provado com base
no depoimento da testemunha ********************;
aa) Por missiva datada de 09.03.2017, a requerida transmitiu aos
requerentes que «[n]o seguimento das averiguações efetuadas, após ter
conseguido estabelecer contacto com o nosso subempreiteiro, vimos pela presente
confirmar o que já havia sido falado. A Revier não foi a responsável pela
execução total da obra em questão, assim, no que diz respeito à instalação
elétrica e ao cabo a que se referem, o mesmo estava ali colocado para alimentar o
estaleiro da obra, pelo que não deveria ter sido utilizado para a baixada
definitiva. Deste modo, entendemos que não é da nossa responsabilidade o facto
de o eletricista que terminou a obra ter utilizado um cabo provisório para a
ligação definitiva.» – facto que se julga provado com base no mesmos
documentos de fls. 11(verso), 46-47, 66-67 e 103-104 dos autos;
bb)

Em 24.03.2017, os requerentes remeteram um fax à requerida, no

qual solicitaram esclarecimentos à demandada sobre o conteúdo da
missiva melhor descrita em aa) e informaram que «já solicitamos
orçamentos com vista à reparação desta situação, e estamos a prever iniciar os
trabalhos em abril», não tendo obtido resposta – facto que se julga
provado com base nos documentos juntos a fls. 12 dos autos e se
considera admitido por acordo, nos termos do artigo 574.º, n.º 2 do
CPC, visto que, tendo sido alegado pelos requerentes, não foi
expressa e especificadamente impugnado pela requerida nem se
verifica oposição com a defesa, globalmente considerada, vertida na
contestação;
cc) Tendo em vista o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica à sua moradia, os requerentes contrataram os serviços de
********************. para levantamento da calçada, abertura de
vala, aterrar e reposição da calçada no estado primitivo, no valor
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total de € 479,70 (quatrocentos e setenta e nove euros e setenta
cêntimos) – facto que se julga provado com base nos documentos
de fls. 14 dos autos;
dd)

Com o mesmo propósito, os requerentes contrataram os serviços

de ********************para retificação do cabo da baixada, no
valor de € 338,00 (trezentos e trinta e oito euros) – facto que se julga
provado com base no documento de fls. 17(verso) dos autos;
ee) Por missiva datada de 07.07.2017, os requerentes transmitiram à
requerida que «mantemos a nossa posição de que a *** é a responsável pelo
dano no cabo de eletricidade, sendo também responsável pela sua reparação» e
«uma vez que não tivemos, da vossa parte, qualquer acção para resolver este
problema, apesar das nossas insistências, e não podendo continuar sem
eletricidade (situação que se arrasta desde novembro de 2016), procedemos aos
trabalhos necessários e à referida reparação do cabo elétrico», pelo que
«enviamos as respetivas faturas, cujo valor total soma 1.071,90 euros (mil
setenta e um euros e noventa cêntimos) – facto que se julga provado com
base nos documentos juntos a fls. 13 e 136-137 dos autos;
ff) Em resposta à missiva descrita em ee), por carta datada de
02.08.2017, a requerida transmitiu aos requerentes que «[o] cabo em
questão faz parte integrante do quadro provisório de obras, colocado pela Revier,
para a alimentação do estaleiro da obra, e que nos pertence, pelo que
normalmente é retirado no final de cada obra e substituído pelo cabo de baixada
definitiva, o que conforme declaração do Sr. ********************não se
verificou, ou seja, o Sr. ********************aproveitou o cabo existente
(que pertence à nossa empresa por fazer parte integrante no nosso quadro
elétrico)

para

a

baixada

definitiva

da

obra.

O

próprio

Sr.

******************** escreve “… supostamente seria o cabo definitivo…”
mas não era. Por outro lado, concluímos que efetivamente, o quadro de obras e o
respetivo cabo não chegou a ser-nos devolvido, pelo que solicitamos que o
devolvam nas nossas instalações, referenciadas em rodapé, no prazo de 8 dias,
findo o qual procederemos à sua faturação, pelo valor de 850,00€, acrescido de
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IVA à taxa em vigor.» – facto que se julga provado com base no
documento de fls. 13(verso), 48-50, 68-70 e 123-125 dos autos;
gg) Em 26.10.2017, a requerida emitiu e enviou para pagamento aos
requerentes a fatura n.º 35/2017, no valor de € 1.045,50 (mil e
quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), relativo a “quadro
elétrico de obras e respetivos acessórios e tubos” – facto que se
julga provado com base no mesmo documento de fls. 51, 71 e 126
dos autos.

5.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, para além dos
que se encontram em contradição com os julgados provados e dos
prejudicados por estes, julga-se não provado que:
a) Quando a requerida deixou os trabalhos de construção da moradia
dos requerentes, eram visíveis as emendas efetuadas no cabo elétrico
instalado;
b) Em dia não concretamente apurado do mês de novembro de 2016 e
por força da interrupção do fornecimento de energia elétrica, a
requerente mulher, chegada do Reino Unido, na companhia de uma
amiga para passar um fim-de-semana prolongado, foi forçada a
trepar o portão de sua casa para entrar, porque o mesmo era
elétrico;
c) No mesmo dia e por causa da dita interrupção, estragaram-se os
alimentos que se encontravam na arca congeladora e no frigorífico;
d) Em consequência da interrupção do fornecimento de eletricidade à
sua moradia, os requerentes tiveram muitos incómodos e arrelias,
pois viram-se impedidos de desfrutar da sua moradia em toda a sua
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plenitude, tendo reduzido os convites a amigos e familiares para se
deslocarem à sua casa;
e) Tendo em vista o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica à sua moradia, os requerentes despenderam a quantia total
de € 254,20 (duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte cêntimos)
em material e montagem de cabo;
f) Os requerentes devolveram o quadro de obras à requerida.
5.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos
5.1.1. e 5.1.2. 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 e
por determinação do Tribunal (certidão permanente da sociedade requerida)
às

informações

e

documentos

carreados

para

os

autos

pela

********************, em cumprimento do despacho proferido em
08.08.2019, aos depoimentos das testemunhas arroladas pelos requerentes –
********************, ******************** e ******************** – e pela
requerida – *******************, ******************* e *******************
– em sede de audiência de julgamento arbitral 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, cumpre desenvolver mais aturadamente, hic et nunc, a
apreciação e valoração da prova carreada e produzida nestes autos, mormente
a prova testemunhal oferecida pelas partes.
Assim,

no

que

tange

ao

depoimento

da

testemunha

********************, em resposta aos “costumes”, o mesmo declarou
que exerce a atividade profissional de eletricista em nome individual há mais
de 20 anos, conhece os requerentes porque trabalhou na obra de construção
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da moradia – uma “casa de 2 andares” – de que aqueles são proprietários, sita
na freguesia de ********************, e também conhece a requerida, tendo
identificado o “senhor ******” (numa clara referência a ******************)
como o “patrão” da demandada. Num depoimento que reputamos de sério,
objetivo, isento e merecedor de credibilidade, com relevância para as decisões
em matéria de facto sob alíneas i), k), o), p), r), s), u) e v) do ponto 5.1.1. supra,
a testemunha declarou, a instâncias da Ilustre Mandatária dos requerentes,
que: foi contratado pelos requerentes num momento em que a moradia já
apresentava tubagens (cf. documento de fls. 164 dos autos) e quadros elétricos
instalados, em particular o quadro geral, que distinguiu do quadro de obras,
situando-se este no piso térreo do imóvel; o cabo elétrico que se encontrava
instalado apresentava secção 4x35 mm e foi esse cabo que, seguindo desde o
contador, ligou até ao quadro geral, procedendo, apenas, ao enfiamento do
cabo nas mangas (“negativos”), que admitiu terem sido deixados pela
requerida; tomou conhecimento da situação de interrupção do fornecimento
de energia elétrica à moradia dos requerentes, depois de ter recebido contacto
do requerente marido a dar conta do sucedido, e efetuou deslocação ao local
de consumo, onde abriu a caixa do quadro geral e ouviu ruído dela
proveniente, tendo descortinado, a final, que o cabo elétrico se encontrava em
curto-circuito, depois de efetuar medições de tensão no quadro, com recurso a
um voltímetro, e constatar que não chegavam a ele todas as fases da instalação
elétrica que mencionou ser trifásica, com potência contratada de 20,7 kVA, o
que se revela exato, conforme documentos de fls. 176, 191, 196 e 199 dos
autos; de molde a assegurar o restabelecimento imediato do fornecimento de
energia elétrica ao local de consumo, estabeleceu um circuito monofásico
(uma fase e neutro) com recurso a cabo provisório e potência disponível até
6,9 kVA; os requerentes dispunham na sua moradia de eletrodomésticos
alimentados a eletricidade, nomeadamente forno, fogão, micro-ondas e
máquinas de lavar roupa e loiça, os quais importam uma necessidade de
potência – todos ligados – até 17,25 kVA; para deteção da causa da suspensão
no abastecimento de energia elétrica, foram executados trabalhos de abertura
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de vala seguidos de seccionamento da manga até ao quadro de obras por
empreiteiro contratado pelos requerentes (**************), tendo sido
identificado cabo traçado, por força de uma união de cabo anteriormente
executada, como retratam as fotografias juntas a fls. 9 dos autos e com o
requerimento dos requerentes de 13.08.2019, que reconheceu serem da sua
autoria, donde, por apelo à sua formação e experiência profissionais, afirmou
que a ocorrência de curto-circuito terá tido origem na entrada de humidade no
interior da manga; o cabo instalado pela requerida reunia características que,
sob o ponto de vista técnico, permitiam a sua utilização na ligação definitiva,
entre as quais o seu comprimento e secção. E em resposta aos esclarecimentos
solicitados pela Ilustre Mandatária da requerida, mais acrescentou a
testemunha que: aquando do início da execução dos seus trabalhos na
moradia, já existia a pré-instalação da tubagem e o quadro geral montado (que
identificou no documento de fls. 120 dos autos, com a manga vermelha
instalada), tendo, então, verificado o estado da obra no local (acompanhado
de ***) e concluído que a mesma se encontrava bem executada, sem que,
nesse momento, tivesse detetado a existência de emendas no cabo; efetuou o
assentamento do cabo com recurso a uma enfiadeira e concluiu que o mesmo
tinha comprimento suficiente para ligação até ao limitador do quadro
definitivo; normalmente, o empreiteiro que conclui, de forma incompleta, os
trabalhos a executar, deixa o quadro provisório (que identificou no
documento de fls. 119 dos autos) no local da empreitada para viabilizar a sua
imediata continuação, dado que a sua eventual remoção implica a
formalização de novo pedido de ligação à rede junto da ************; apenas
colocou cabo para além dos tubos que surgem representados junto à moradia
no documento de fls. 121 dos autos até ao quadro definitivo (situado no topo
da fotografia).
Por sua vez, no que respeita ao depoimento da testemunha ******, em
resposta aos “costumes”, o mesmo declarou que exerce a atividade
profissional de arquiteto em nome individual, conhece os requerentes porque
foi ele o responsável pelo projeto de moradia para a ************, sita no
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Lugar do **************e efetuou a supervisão dos trabalhos da sua
construção, assumindo o cargo de diretor de fiscalização, e conhece também a
requerida, que aconselhou aos requerentes para ser a empreiteira da obra.
Com interesse para o objeto do litígio, especialmente as decisões em matéria
de facto sob alíneas f), n), o e r) do ponto 5.1.1. retro, a testemunha declarou, a
instâncias da Ilustre Mandatária dos requerentes, que: a “Declaração” de fls.
81 dos autos (com a qual foi confrontado), datada de março de 2018, foi, de
facto, por si subscrita, tendo referido, a propósito do contexto em que ela foi
elaborada, que, decorrido cerca de 1 ano após a conclusão de todos os
trabalhos desenvolvidos no imóvel dos requerentes, sucedeu um fenómeno
elétrico com origem num cabo fornecida pela requerida; o cabo e o quadro de
obras instalados na propriedade dos requerentes foram por estes pagos à
requerida; não sabe quando ocorreu a danificação do cabo elétrico pela
requerida, pois só teve conhecimento de tal evento em data posterior; as obras
executadas pela requerida desdobraram-se em duas fases – uma denominada
“Fase 1”, destinada a “fecho do tosco até caixilharia”, no âmbito da qual teve
lugar a realização de trabalhos de betão armado e de impermeabilização, e
mais acrescentou que a requerida contratou o subempreiteiro ***** (numa
clara referência a ***********) ainda na fase inicial da obra (sem conseguir
precisar data) para realização da instalação elétrica de alimentação ao estaleiro
(gruas e demais equipamentos); e uma denominada “Fase 2”, que foi entregue
ao já referido ************, compreendendo trabalhos não incluídos no
orçamento inicial; os 30% de trabalhos realizados que se fez consignar no auto
de medição n.º 6 (de fevereiro de 2013) abarcam a execução da instalação
elétrica do quadro geral para o interior da moradia, incluindo tubagens
(designadas “negativos”) e caixas, correspondendo, à comummente intitulada
“pré-instalação”; a cessação do contrato de empreitada celebrado pelos
requerentes com a requerida se deveu a incumprimento de prazos por aquela
na

execução

dos

trabalhos

convencionados.

E

em

resposta

aos

esclarecimentos solicitados pela Ilustre Mandatária da requerida, mais
acrescentou a testemunha que: entre o quadro de obras e o limite da
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propriedade onde se encontrava o posto de transformação, deviam distar
cerca de 30 metros; é prática habitual a cobrança de valor pelo estaleiro, no
qual se inclui o quadro de obras (mas também, e.g., o WC portátil e o
contentor para arrumar ferramentas), por se tratar de equipamento pertença
do empreiteiro; o quadro de obras dever-se-ia manter na moradia dos
requerentes até ao término da empreitada para alimentar as máquinas a ela
afetas, pois, se fosse retirado durante a obra, teria que ser formulado novo
pedido de ligação à rede junto da ********.
Ainda a respeito do depoimento da testemunha *********, relevou-se
negativamente, para aquilatar da sua força probatória, o facto de ter afirmado
que o diretor de fiscalização apenas averigua o estado definitivo da obra,
assinando licença de utilização, embora, na sequência de questionamento do
Tribunal, tenha referido, nomeadamente, que também procedeu à aprovação
de autos de medição, o que exprime uma compreensão exígua das
competências que lhe estavam cometidas, bem como o facto de não ter sido
capaz de identificar a(s) pessoa(s) indicada(s) pela demandante para
exercer(em) funções de diretor de obra, nos termos e para os efeitos do ponto
2.8 da cláusula 7.ª do contrato de empreitada, o que, cremos, não encontra
justificação bastante e razoável no hiato temporal já decorrido desde a data da
conclusão dos trabalhos de construção da moradia dos requerentes
executados pela requerida.
Já no que concerne ao depoimento da testemunha ****** em resposta
aos “costumes”, a mesma declarou que exerce a atividade profissional de
jornalista freelancer e conhece os requerentes (o requerente marido é seu amigo
desde 2012, a requerente mulher conheceu alguns meses depois). O
depoimento desta testemunha apenas foi atendido pelo Tribunal para a
formação da sua convicção quanto à decisão em matéria de facto sob alínea r)
do ponto 5.1.1. desta sentença, dado que, a instâncias da Ilustre Mandatária da
requerente, revelou saber, de forma consistente e circunstanciada, que, cerca
de 1 ano depois da conclusão dos trabalhos executados na moradia dos
requerentes, ocorreu um episódio de falha de eletricidade no dito imóvel,
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problema esse com origem num cabo de alimentação elétrica, pelo que o
portão da moradia não funcionava. Quanto ao mais que declarou em sede de
audiência de julgamento, atinente aos prejuízos alegadamente infligidos aos
requerentes, de natureza patrimonial e não patrimonial, e à asserção segundo a
qual o portão da moradia foi deixado aberto para a demandada realizar
diligências tendentes ao apuramento da origem dos danos alegadamente
sofridos pelos requerentes, as quais, todavia, não tiveram lugar ao fim de 3/4
meses, embora a depoente tenha asseverado que lhe foi solicitado pelos
requerentes que estabelecesse contacto com a requerida e, inclusive, marcou
presença em reunião que os demandantes mantiveram com a “senhora ***”
(numa clara referência à gerente da aqui requerida ***** – cf. documento de
fls. 178-183 dos autos), assumindo os papéis de tradutora e interlocutora no
diálogo mantido com a legal representante da requerida, certo é que, em
resposta aos esclarecimentos solicitados pela Ilustre Mandatária da requerida e
pelo Tribunal, acabou por reconhecer que não foi à moradia dos requerentes
na ocasião em que se verificou a interrupção do fornecimento de energia
elétrica e apenas tem conhecimento dos hipotéticos danos e da não
deslocação da requerida à residência dos requerentes após a ocorrência
daquele evento através dos demandantes, o que constitui, nesta parte, um
depoimento indireto, o qual deve merecer – e mereceu – as reservas que se
exaltam no douto Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 16.02.2012,
proferido

no

Processo

n.º

1761/11.7TVLSB-B.L1-6

(Relator:

Juiz

Desembargador Jerónimo Freitas) e disponível em http://www.dgsi.pt/: «o
testemunho que foi obtido através de outrem (…) já contém em si uma versão e interpretação
dos factos feitas por esse último. Neste caso, o que a testemunha pode narrar é apenas o que
lhe foi revelado e já não o que terá acontecido, porque esse conhecimento não foi captado por
si».
Por seu turno, quanto ao depoimento da testemunha *****, em
resposta aos “costumes”, o mesmo declarou que exerce a atividade
profissional de empresário, com 26 anos de experiência no ramo da
construção civil, e é presidente do Conselho de Administração da
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***********. Também declarou, num primeiro momento, ser sócio-gerente da
requerida, fundada, por si, em 1993, para, de seguida, referir que apenas presta
apoio à empresa como “técnico de obras” e afirmar que a gerente é, na
verdade, a sua esposa *****, desde 2009. Em face das dúvidas suscitadas pelas
afirmações tergiversantes da testemunha que antecedem, o Tribunal proferiu
despacho, por via do qual oficiou o secretariado deste CIAB à obtenção de
certidão permanente da requerida, para efeitos do disposto no artigo 496.º do
CPC, da qual se extrai que o depoente cessou funções como gerente em
07.10.2009

(cargo,

desde

então,

desempenhado

pela

sua

esposa

********************) – cf. documento de fls. 178-183 dos autos. Não
obstante a inexistência de impedimento para depor como testemunha,
resultam do acervo probatório carreado e produzido nos autos um conjunto
de elementos que nos permitem concluir, com suficiente segurança, que a
testemunha tem interesse direto na causa, o que, como exaltado por JOSÉ
ALBERTO

DOS

REIS, é um aspeto «(…) a que o juiz atenderá naturalmente para

avaliar a força probatória do depoimento (…)»8. Desde logo, no seu próprio
depoimento, a instâncias da Ilustre Mandatária da requerida, a testemunha
declarou que: foi a pessoa nomeada pela aqui demandada para exercer as
funções de diretor de obra entre 29.02.2012 e junho de 2012, tendo
acrescentado, logo de seguida, que acompanhou a empreitada desenvolvida
pela requerida em todo o período da sua execução; não tendo sido o seu
autor, “aprovou” os orçamentos apresentados pela requerida aos requerentes;
“ordenou” a elaboração da carta a que refere a alínea ff) do ponto 5.1.1. supra,
solicitando aos requerentes a devolução do cabo e do quadro de obras. Já em
sede de resposta aos esclarecimentos pedidos pela Ilustre Mandatária dos
requerentes, a testemunha intitulou-se “diretor de produção da empresa”
requerida, com “poderes próprios e ilimitados” naquela matéria, e assumiu ser
o autor das fotografias juntas aos autos pela requerida, as quais foram obtidas
em finais de 2011, portanto, em data anterior a iniciar funções como “diretor
8

JOSÉ ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume IV, Coimbra, Coimbra
Editora, 2012, p. 348.
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de obra”. Ademais, como já deixamos consignado acima, o depoente *****,
em resposta aos “costumes”, identificou a testemunha ****** como sendo o
“patrão” da requerida, o que veio a ser repetido pela testemunha ****,
arrolada pela aqui demandada. Por último, resulta espelhado na certidão
permanente da sociedade requerida que a testemunha **** foi sócia da
*******. desde a data da sua constituição (20.12.1993) até 07.10.2009, data em
que transmitiu a quota à sua esposa, e entre 02.02.2016 e 25.01.2017, tendo
neste período adquirido a quota à sociedade *******. (anterior designação
social da sociedade *********., que também já assumiu a firma ****. –
******– *****. entre 16.10.2012 e 02.02.2016 –, com identidade de sede
social) e alienado a mesma, novamente, à sua esposa *******.
Analisando criticamente o depoimento de ******, o Tribunal
identificou, ainda, algumas contradições e incertezas que relevou para efeitos
de apuramento da força probatória desta prova testemunhal, nomeadamente:
declarou a testemunha, num primeiro momento, a instâncias da Ilustre
Mandatária da requerida, que o cabo definitivo da instalação elétrica dos
requerentes teria que observar exigências relativas à sua profundidade
(“dimensão a enterrar”) para, posteriormente, em resposta a esclarecimento
solicitado pela Ilustre Mandatária dos requerentes, afirmar que não sabia se
existem tais exigências de profundidade quanto ao cabo definitivo, fundando
o seu desconhecimento no facto de a requerida não fazer instalações elétricas
e, como tal, ter subcontratado ******; também declarou a testemunha que era
“tecnicamente inviável” a utilização do cabo instalado pela requerida como
cabo definitivo, atendendo, designadamente à sua secção, tendo, contudo,
reconhecido, de seguida, que a seção 4x35 mm poderia ser adotada para o
cabo definitivo, não sendo, mesmo, o seu maior comprimento um
fundamento que obstaria à certificação da instalação.
Sem prejuízo das reservas e cautelas que o Tribunal deve observar na
valoração do seu depoimento, acima assinaladas, com interesse para a presente
lide, particularmente as decisões em matéria de facto sob alíneas e), f), l), n), o)
e z) do ponto 5.1.1. supra, a testemunha declarou, de forma sincera e
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inequívoca, a instâncias da Ilustre Mandatária da requerida, que: a aqui
demandada foi, inicialmente, contratada pelos requerentes para realização de
trabalhos de movimentação de terras e construção de estruturas da moradia (a
denominada “Fase 1”), nomeadamente alumínios, para assegurar que os
demandantes tinham a sua casa fechada; o orçamento inicial foi aprovado e
executado na íntegra, exceto o item 1.1., relativo a montagem de estaleiro,
concretizado em apenas 85%, nos quais se compreende a vedação da obra, a
instalação de módulos (revestimentos, sanitários), equipamentos (grua, central
de betão) e a instalação elétrica (nomeadamente, quadro de obras) – tendo
esclarecido que os restantes 15% são relativos à desmontagem do estaleiro,
designadamente vedação (só a final, dado o risco de intromissão na moradia),
contentores e quadro de obras) –, e o item 2.2., concretizado em apenas 20%,
relativo a desaterro em massa, com retirada de penedos, para posterior projeto
de jardins (confrontado com o auto de medição n.º 4, de março de 2012); a
instalação elétrica do cabo de obras era trifásica, com potência 3x30 kVA,
situando-se desde o posto de transformação até ao quadro de obras; o cabo de
obras foi danificado pela requerida, por força de ação de máquina afeta à obra,
tendo a sua reparação sido efetuada pelo “eletricista ******” (numa clara
referência a *******); a cessação do contrato se deveu a alegação dos
requerentes de que os prazos de execução acordados não estavam a ser
cumpridos; na denominada “Fase 2”, em matéria de instalação elétrica, a
demandada apenas realizou a chamada “pré-instalação”, ou seja, a colocação
de tubagem; o cabo instalado pela requerida, associado a uma instalação
trifásica, não causou problemas àquela durante os trabalhos que executou; a
percentagem global de 30% de execução constante do auto de medição n.º 6,
de fevereiro de 2013, foi acordada entre as partes e o auto foi aprovado pelos
requerentes; sobre eventual deslocação da requerida ao local de consumo dos
requerentes para verificação da anomalia detetada no cabo, tal deslocação não
teve efetivamente lugar, porque não a autorizou (o depoente), por entender
que a intervenção efetuada pela requerida (já com alvará retirado) jamais
poderia ter causado os prejuízos alegadamente sofridos pelos requerentes,
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acrescentando que “seria diferente se se tratasse de uma instalação de água”;
embora existisse livro de obra, em todo o caso, se estivesse na posição do
eletricista ******, não era necessário nem quereria saber o que tinha sido feito
antes na instalação elétrica, pelo que não houve contacto da parte da requerida
com o referido eletricista para explicar trabalhos já realizados. E em sede de
resposta aos esclarecimentos solicitados pela Ilustre Mandatária dos
requerentes, mais acrescentou a testemunha que: foi transmitido aos
requerentes que seria feita verificação in loco do estado da instalação, após a
ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica, a qual o
depoente, depois, não “autorizou”.
No que diz respeito ao depoimento da testemunha ******, em resposta
aos “costumes”, a mesma declarou que exerce a atividade profissional de
trabalhador da construção, assumindo funções de encarregado de obra na
sociedade requerida, conhece os requerentes (tendo identificado o requerente
marido como dono da obra) e a requerida (tendo identificado Filipe Oliveira –
numa clara referência a ****** – como “patrão”). Com utilidade para o litígio
em apreço, principalmente as decisões em matéria de facto sob alíneas i), l) e
m) do ponto 5.1.1. retro, a testemunha declarou, a instâncias da Ilustre
Mandatária da requerida, que: assumiu funções como encarregado da obra em
causa nos autos; não era capaz de precisar o período em que esteve na obra,
tendo referido, ainda assim, que efetuou a estrutura da casa, das divisórias
interiores e parte do exterior (nomeadamente, escadas), já não se encontrando
na obra quando nela esteve como diretor de obra o engenheiro ***** (o que,
segundo a testemunha *****, ter-se-á verificado a partir de junho de 2012),
pois estava, então, adstrito a outra empreitada, em Espanha; tem
conhecimento de que o cabo elétrico instalado pela requerida teve um
problema, por atuação de uma máquina retroescavadora, que o “rompeu”,
“amassou”, “esmagou”, tendo acrescentado que a “emenda” do cabo foi
executada pelo “senhor *******” (numa clara referência a *****) e, bem assim,
que a “parte rota” ficou “à vista”, sujeita à acumulação de terras por chuvadas;
o cabo instalado pela requerida, com um comprimento de cerca de 30/35
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metros, se encontrava enterrado para poder haver lugar à intervenção das
máquinas afetas à obra, a uma profundidade de 20 metros; na sequência do
dano infligido no cabo, foi o depoente que “encamisou” o cabo com o tubo
(manga) para não entrar terra. E em resposta aos esclarecimentos solicitados
pela Ilustre Mandatária dos requerentes, mais acrescentou a testemunha que:
instalou tubos (mangas) no interior da propriedade dos requerentes; a emenda
no cabo terá sido feita em local correspondente a 15 metros do cabo, ou seja,
“mais ou menos a meio do cabo”, concretizando que o tubo ficou destapado,
sem terra por cima, embora no subsolo.
Finalmente, relativamente ao depoimento da testemunha *****, em
resposta aos “costumes”, a mesma declarou que exerce a atividade
profissional de eletricista na “******.”, não conhece pessoalmente os
requerentes, conhece a requerida, porque trabalhou em conjunto com aquela
em vários projetos, nomeadamente o dos presentes autos. Com préstimo para
a aquisição da matéria de facto julgada provada, em particular, as decisões sob
alíneas e), i), k), l), m), o) e r) do ponto 5.1.1. desta sentença, a testemunha,
com a razão de ciência invocada, declarou, a instâncias da Ilustre Mandatária
da requerida, que: a obra em causa, a qual localizou no ano de 2012, foi das
últimas que executou para a requerida; houve lugar à danificação do cabo
instalado pela aqui demandada por ação de máquina (a qual, inclusive,
“arrebentou”) por “duas ou três vezes”; um cabo elétrico como aquele
instalado na moradia dos requerentes, mesmo com os danos nele infligidos e
emendas nele realizadas, pode ser aproveitado em muitos casos, tendo-o sido,
aliás, na empreitada em causa, até ao termo dos trabalhos realizados pela
requerida; um cabo provisório pode ser utilizado como cabo definitivo (e viceversa); foi o responsável pelo trabalho de eletricidade cometido à requerida na
empreitada em apreço nestes autos, tendo referido que não foram, por si,
efetuadas cablagens na área do imóvel; identificou, concretamente, duas
emendas realizadas no cabo, sita, uma delas, em local próximo da rampa da
entrada primitiva da moradia dos requerentes, e a outra localizada nas
proximidades da escadaria do imóvel; não tinha conhecimento das emendas
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realizadas nas mangas por ******, admitindo, contudo, que, com a sua alegada
atuação, ******* poderá ter “camuflado” as emendas existentes no cabo;
deixou a manga definitiva preparada junto às escadas, pelo que o eletricista
*******, servindo-se do cabo elétrico que estava ligado desde o posto de
transformação ao quadro de obras (sito, este, junto à subida das escadas), terá
efetuado a ligação do mesmo até ao quadro principal; o cabo emendado foi
utilizado na obra da requerida e “funcionou lindamente” até à conclusão dos
trabalhos executados pela demandada; o cabo instalado pela requerida tinha
secção de 4x35 mm (tendo exibido um cabo idêntico ao Tribunal); foi o
responsável pela execução do serviço descrito sob artigo 8.1. do orçamento
n.º P004c/011 (com o qual foi confrontado), o qual compreende a colocação
de cabo desde o posto de transformação (descida a partir deste) até ao quadro
de obras (e instalação deste); foram por si executadas tubagens e caixas de
quadros (a chamada “pré-instalação”), mas “não foram passados cabos no
interior das tubagens”, o que correspondeu a “cerca de 25%/30% de trabalho
executado” face ao orçamentado; o cabo emendado funcionou com a obra da
requerida em curso, apesar e depois da realização das emendas sequentes aos
danos nele infligidos, sendo possível o seu aproveitamento, inclusive, para
“bombas subterrâneas de água”; utilizando o cabo instalado pela requerida e
com a acumulação de humidades ao fim de 3 anos, estariam criadas condições
para se proporcionar um contacto entre condutores (fase-fase e fase-neutro) e
ocorrência de disparos e fusíveis queimados, com origem em fenómeno
elétrico ocorrido antes do quadro geral, portanto, sem atuação do diferencial
(proteção instalada no quadro). E em resposta aos esclarecimentos solicitados
pela Ilustre Mandatária dos requerentes, mais acrescentou a testemunha que: é
o autor do email junto a fls. 102 dos autos (com o qual foi confrontado) e que
a requerida tentou imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegadamente
sofridos pelos requerentes; uma das emendas efetuadas no cabo instalado pela
requerida se situava na zona em frente à escadaria que sobe para o quadro
definitivo, a uma distância de cerca de 8 metros da grua, concretizando que,
uma vez identificado o dano, procedeu ao corte de cabo e realizou a emenda,
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enquanto a outra emenda no cabo foi executada junto à rampa sita na antiga
entrada da moradia (que localizou e assinalou no documento de fls. 118 dos
autos), próxima do rochedo; localizou temporalmente a sua saída da obra em
fevereiro/março de 2013; a manga retratada nos mesmos documentos juntos
a fls. 9 dos autos e com o requerimento dos requerentes de 13.08.2019 (aqui, a
cores) – com os quais foi confrontada – é aquela que envolveu o cabo que
instalou na morada dos aqui demandantes, tendo admitido que, no caso em
apreço, podem estar em causa danos com origem em evento ocorrido no
cabo; nunca dialogou com ******** sobre a instalação elétrica do exterior da
casa, tendo falando, apenas, sobre tomadas e instalação elétrica do interior da
casa.
Posto tudo quanto antecede, importa ainda fundamentar as decisões em
matéria de facto sob ponto 5.1.2. desta sentença.
Desde logo, quanto à asserção constante da alínea a) do elenco de
factos julgados não provados, a atividade probatória desenvolvida nestes autos
não permitiu ao Tribunal superar a dúvida razoável e atingir o nível de
segurança bastante sobre a realidade daquela proposição. Ao nível da prova
testemunhal, verifica-se que, por um lado, a testemunha Rogério ********,
que executou a instalação elétrica definitiva na moradia dos requerentes,
declarou nesta instância que, quando iniciou os seus trabalhos, havia “cabo
enterrado até ao quadro de obras”, sem que, nesse momento, tivesse detetado
a existência de emendas no cabo, enquanto que, por outro lado, a testemunha
******** declarou, em sede de audiência de julgamento arbitral, que, no
dealbar da execução dos trabalhos que lhe foram cometidos, o cabo elétrico
“estava totalmente enterrado”, mas posteriormente “ficou à vista nos lugares
das emendas” efetuadas, inexistindo outra evidência que permita corroborar a
veracidade da versão dos factos apresentada pelo depoente *****. Pelo
contrário, como aliás admitido por este último depoente, tendo o Tribunal
julgado provado que também a manga foi alvo de emendas realizadas por
******– como afirmado, perentoriamente e sem reservas, pelo próprio ******
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nestes autos –, pode este, com a sua conduta, ter “camuflado” as emendas
existentes no cabo elétrico.
Pelo que, estando em causa um alegado facto impeditivo do direito
invocado pelos requerentes, cujo ónus da prova impedia, portanto, sobre a
requerida, de acordo com a regra de distribuição do ónus da prova plasmada
no artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil e o critério de julgamento consagrado
no artigo 414.º do Código de Processo Civil, julgou-se o mesmo não provado.
Já no que tange às decisões em matéria de facto sob alíneas b) a d) do
ponto 5.1.2. supra, compulsados os autos, forçoso é concluir que nenhuma
prova idónea a demonstrar a exatidão daquelas asserções foi carreada e/ou
produzida neste processo, não podendo o Tribunal fundar-se no depoimento
da testemunha *** por ter revelado que não tem conhecimento direto dos
factos alegados ora em apreço. De resto, quanto à proposição constante da
alínea c) do elenco de factos não provados, desconhecem, mesmo, os autos se
os eletrodomésticos dos aqui requerentes estavam, de facto, abastecidos de
géneros alimentícios e, em caso afirmativo, quais os concretos víveres e
respetivas quantidades.
Ante o exposto e nessa conformidade, de acordo com a regra de
distribuição do ónus da prova plasmada no artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil
não podia o Tribunal deixar de julgar não provados os factos alegados pelos
requerentes sob alíneas b) a d) do ponto 5.1.2. desta sentença.
No que concerne à decisão em matéria de facto sob alínea e) do mesmo
ponto 5.1.2. retro, diversamente do que sucede com as decisões adotadas sob
alíneas cc) e dd) do elenco de factos julgados provados, não lograram os aqui
demandantes carrear para os autos prova (nomeadamente, documental) que
ateste a realização de pagamento no valor de € 254,20 (duzentos e cinquenta e
quatro euros e vinte cêntimos), relativo a material e montagem de cabo, não
servindo tal propósito o documento de fls. 15-17 dos autos, o qual apresenta,
apenas, uma proposta de orçamento da autoria da sociedade “********”, com
validade de 30 dias (contados da data de elaboração – 06.01.2017 –, sendo que
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os trabalhos de reparação do cabo terão decorrido “no decurso do mês de
abril de 2017”, como alegado sob artigo 35.º do requerimento inicial).
Por conseguinte, aplicando a regra de distribuição do ónus da prova
plasmada no artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil, forçoso é julgar não provado
o facto alegado pelos requerentes sob alínea e) do ponto 5.1.2. desta sentença.
Resta produzir uma derradeira consideração sobre o facto julgado não
provado sob alínea do ponto 5.1.2. desta decisão arbitral, para esclarecer que
não se pode concluir a partir do material instrutório formado nesta instância
que os requerentes tomaram posse do quadro de obras para além do período
de execução da totalidade dos trabalhos de construção da sua moradia, mas,
apenas, pela negativa, que não resulta por aqueles demonstrada a devolução
do dito equipamento à requerida. Além do mais, nenhuma testemunha ouvida
pelo Tribunal manifestou conhecimento do paradeiro do quadro de obras.
5.2. Resolução das questões de direito
5.2.1. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito a
indemnização invocado pelos requerentes, no valor total de € 2.571,90
(dois mil quinhentos e setenta e um euros e noventa cêntimos)
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
de direito a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio e
apreciado criticamente o conjunto da prova produzida nestes autos, cumpre a
este Tribunal, em primeiro lugar, aferir do preenchimento dos requisitos
constitutivos de que depende o direito a indemnização de que os requerentes
se arrogam titulares.
Porém, antes de nos pronunciarmos, em concreto, sobre aquela questão
decidenda da presente lide, importa caracterizar a estrutura e regime jurídico
aplicáveis ao contrato celebrado entre requerentes e requerida.
Na situação em apreço, reveste meridiana clareza que em causa está
uma relação jurídica de consumo, nos termos e para os efeitos da Lei n.º
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24/96, de 31.079, concretamente a celebração de um contrato de empreitada
em que os requerentes, enquanto donos da obra – “obra” entendida enquanto
modalidade específica de serviço conducente à produção de um resultado
material, por via da criação, modificação ou reparação de uma coisa corpórea
–, que contrataram os serviços de construção civil, são consumidores, e a
requerida, empreiteira, porque presta aqueles serviços no exercício da sua
atividade económica com escopo lucrativo, é um profissional.
Em termos gerais, enquanto espécie do contrato de prestação de
serviços (artigos 1154.º e seguintes do Código Civil), no contrato de
empreitada, o empreiteiro compromete-se perante o dono da obra à realização
de uma prestação de facto material – a realização (construção, modificação,
reparação ou demolição) de uma obra corpórea –, por conta própria, contra o
pagamento de um preço. Trata-se, portanto, de um contrato nominado e
típico (artigos 1207.º e seguintes do Código Civil), não sujeito, em regra, a
exigências de forma, consensual, obrigacional e sinalagmático, vinculando-se o
empreiteiro, por um lado, ao cumprimento de uma prestação – realização de
uma obra – que é tradicionalmente qualificada como obrigação de
resultado, isto é, compromete-se à consecução de um resultado, só ficando
liberado de tal obrigação se esse resultado se tornar impossível por causa que
não lhe seja imputável (artigo 790.º do Código Civil), enquanto o dono da
obra, por outro lado, encontra-se adstrito ao pagamento do preço estipulado,
de acordo com os critérios acordados entre as partes, a ter lugar, na falta de
convenção ou uso em contrário, no ato de aceitação da obra (artigo 1211.º, n.º
2 do Código Civil).
Ainda a respeito da obrigação primordial a que o empreiteiro se
encontra adstrito, importa referir, com relevância para os presentes autos,
atendendo ao vínculo negocial celebrado entre a requerida e ********, a
expressa previsão legal do contrato de subempreitada no artigo 1213.º do
Código Civil, vínculo negocial por intermédio do qual alguém (o
Lei n.º 24/96, de 31.07, sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 63/2019, de 16.08 (em vigor desde 15.09.2019).
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subempreiteiro) se obriga perante o empreiteiro a executar a obra de que este
está encarregue (pelo dono da obra) ou uma parte dela. Trata-se, portanto, de
um subcontrato de empreitada, no âmbito do qual o empreiteiro assume a
qualidade de dono da obra, subcontrato esse que não raras vezes tem lugar,
nomeadamente por estar em causa a execução de uma atividade
particularmente especializada ou que requer especial tecnicidade e perícia.
Nos termos do n.º 2 daquele artigo 1213.º do Código Civil, a
possibilidade de celebração de contratos de subempreitada obedece ao regime
jurídico do mandato, mormente ao disposto no artigo 264.º do Código Civil,
pelo que apenas será admissível “se for autorizada pelo dono da obra ou a
autorização resultar do conteúdo do contrato de empreitada ou da relação que
o determina”10. Sem prejuízo do que precede, vem sendo entendimento
doutrinal dominante que aquela autorização não tem de constar expressa e
especificamente do contrato, podendo emergir dos usos e, inclusive, quando a
subempreitada incida sobre prestação que requer especial expertise e know-how,
existe uma autorização implícita para a sua celebração.
Em todo o caso, na eventualidade de ser celebrada uma subempreitada
sem a autorização do dono da obra, tal não determina a invalidade daquele
subcontrato, mas apenas a sua inoponibilidade em relação ao dono da obra,
gerando responsabilidade contratual para o empreiteiro a realização de
qualquer parte da obra pelo empreiteiro subcontratado. E, bem assim, atenta a
inexistência de um vínculo que ligue diretamente o dono da obra ao
subempreiteiro, na eventualidade de a obra apresentar vícios ou
desconformidades, o primeiro apenas poderá reagir contra o empreiteiro, a
quem assiste, por sua vez, direito de regresso sobre o subempreiteiro, de
acordo com o disposto no artigo 1226.º do Código Civil.
Identificadas as obrigações principais que impendem sobre cada um
dos contraentes de uma empreitada, importa acrescentar que, além do dever
de pagamento do preço, incumbe também ao dono da obra verificar e
LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em Especial, 12.ª
edição, Coimbra, Almedina, junho de 2018, pp. 532-533.
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comunicar ao empreiteiro se a obra se encontra nas condições
convencionadas e sem vícios, uma obrigação cujo cumprimento deve ser
observado no lugar onde são realizados os trabalhos e “dentro do prazo usual
ou, na falta de uso, dentro do período que se julgue razoável”, o qual se
começa a computar a partir do momento em que o empreiteiro coloca o dono
da obra em condições de realizar a sua certificação (artigo 1218.º, n.ºs 1 a 4 do
Código Civil). E, bem assim, compete ainda ao dono da obra manifestar
declaração negocial, expressa ou tácita, de aceitação (com ou sem reservas) ou
recusa da obra realizada pelo empreiteiro, sendo que a falta de verificação ou a
omissão da comunicação ao empreiteiro importam a aceitação ficta da obra
(artigo 1218.º, n.º 5 do Código Civil), enquanto a aceitação pura e simples
(portanto, sem reserva de exercício dos direitos que a lei confere ao dono da
obra em caso de descoberta de existência de defeitos na obra) importa a
exoneração do empreiteiro de qualquer responsabilidade pelos defeitos
conhecidos do dono da obra, nestes se incluindo, por presunção iuris tantum,
os defeitos aparentes, tenha ou não havido a verificação da obra (artigo 1219.º,
n.ºs 1 e 2 do Código Civil).
Por sua vez, ao empreiteiro, além da obrigação de execução da obra em
conformidade com o que foi convencionado e sem vícios que excluam ou
reduzam o valor dela ou a sua aptidão para o uso ordinário ou previsto no
contrato (artigo 1208.º do Código Civil), dentro do prazo convencionado ou
judicialmente fixado (artigo 777.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil), impendem ainda
as obrigações de fornecimento dos materiais e utensílios que se revelam
necessários à realização da obra, correspondentes às características daquela e
de qualidade não inferior à média (artigo 1210.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil), de
guarda e conservação da coisa confiada pelo dono da obra, não podendo usála e fruir dela e respondendo pelo eventual perecimento ou deterioração da
coisa verificado no período em que durar o depósito (artigo 1212.º do Código
Civil), e de entrega da coisa, após a conclusão da obra, na sequência de
interpelação do dono da obra, concomitante ou posterior à aceitação da obra.
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Ademais, no que respeita, especificamente, à empreitada de construção
de imóveis, postula o artigo 1212.º, n.º 2 do Código Civil que “sendo o solo
ou a superfície pertença do dono da obra, a coisa é propriedade deste, ainda
que seja o empreiteiro quem fornece os materiais; estes consideram-se
adquiridos pelo dono da obra à medida que vão sendo incorporados no solo”,
derrogando-se, desta forma, as regras da acessão industrial imobiliária (artigo
1340.º do Código Civil), porquanto, mesmo que a parcela fornecida pelo
empreiteiro relativa a trabalho e materiais exceda o valor do solo, a coisa
considera-se sempre como propriedade do dono da obra, subsistindo esta
solução legal mesmo em caso de recusa da obra. Por outro lado, importa ter
presente a garantia suplementar reconhecida ao dono da obra, circunscrita a
empreitadas de imóveis destinadas a longa duração, consagrada no artigo
1225.º do Código Civil, nos termos do qual “[s]em prejuízo do disposto nos
artigos 1219.º e seguintes, se a empreitada tiver por objeto a construção,
modificação ou reparação de edifícios ou outros imóveis destinados por sua
natureza a longa duração e, no decurso de cinco anos a contar da entrega, ou
no decurso do prazo de garantia convencionado, a obra, por vício do solo ou
da construção, modificação ou reparação, ou por erros na execução dos
trabalhos, ruir total ou parcialmente, ou apresentar defeitos, o empreiteiro é
responsável pelo prejuízo causado ao dono da obra ou a terceiro adquirente”,
ou seja, sem prejuízo da maior ou menor extensão e duração da obra ou do
seu destino específico, incidindo a mesma sobre coisa imóvel e assumindo, em
termos objetivos, uma vocação de perdurabilidade na sua utilização, o
empreiteiro responderá, independentemente de culpa, pelos “erros de
execução” ou pelos “vícios do solo ou da construção, modificação ou
reparação” que determinem a ruína (total ou parcial) da obra ou o surgimento
de defeitos no prazo de cinco anos (ou superior, convencionado entre as
partes) desde a data da entrega da obra (ou da recusa do dono da obra na sua
receção)11.
LUÍS MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume III – Contratos em Especial, 12.ª
edição, Coimbra, Almedina, junho de 2018, pp. 546-549.
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Isto posto, como vimos, nos termos do artigo 1208.º do Código Civil, o
empreiteiro tem o dever de executar a “obra em conformidade com o que foi
convencionado e sem vícios que excluam ou reduzam o valor dela ou a sua
aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato”, donde, a partir desta
redação legal, se revela possível extrair e autonomizar quatro situações de
perturbações da prestação principal do empreiteiro, a saber12:
i) Desconformidade (falta de coincidência) da obra em relação ao que
foi convencionado (programa contratual);
ii) Vícios que excluam ou reduzam o valor de mercado da obra,
prejudiciais a uma eventual alienação ulterior da coisa pelo dono da obra;
iii) Vícios que excluam ou reduzam a aptidão da coisa para o
desempenho dos seus fins normais ou socialmente típicos;
iv) Vícios que excluam ou reduzam o valor da coisa para a realização do
fim pretendido pelo dono da obra, tal como convencionado entre as partes.
Verificada alguma das perturbações que se acabam de enunciar e caso
não se encontre preenchida causa de exclusão da responsabilidade do
empreiteiro (e.g. artigos 1218.º, n.º 5 e 1219.º do Código Civil), assiste ao
dono da obra a faculdade de exigir ao empreiteiro a eliminação dos defeitos
ou, caso esta não seja possível, a construção de nova obra, salvo se as
despesas provocadas pelo exercício de qualquer um destes direitos se
revelarem desproporcionais ao benefício que delas resulte (artigo 1221.º, n.ºs 1
e 2 do Código Civil) e, “[n]ão sendo eliminados os defeitos ou construída de
novo a obra, o dono pode exigir a redução do preço ou a resolução do
contrato, se os defeitos tornarem a obra inadequada ao fim a que se destina”
(artigo 1222.º, n.º 1 do Código Civil), tudo sem prejuízo do direito de
indemnização dos danos que não se afigurarem suscetíveis de ser reparados
pelo exercício dos direitos antecedentes (artigo 1223.º do Código Civil), pelo
que pode ser reclamada tal tutela ressarcitória em termos cumulativos com o
exercício daqueles direitos, ou isoladamente, nas hipóteses em que o direito de
12

LUÍS MENEZES LEITÃO, op. cit., pp. 533-534.
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indemnização se revela o único meio de reparação do prejuízo resultante da
existência do defeito.
Como explica JOÃO CURA MARIANO, “esta última hipótese ocorrerá
nos casos de defeito não elimináveis, em que se revele desproporcionada a
exigência de realização de obra nova, e que se traduzam em desconformidades
que não reduzem o valor da obra, nem a tornam inadequada ao fim a que se
destina. Aqui o empreiteiro deverá indemnizar o dono da obra pelo simples
facto de ter realizado uma obra que não corresponde inteiramente ao que foi
acordado, o que revela o cariz residual do direito de indemnização.
Já assumirá um papel complementar, nas hipóteses em que os direitos
de eliminação e/ou de redução do preço, apenas conduziram a uma reparação
parcial do dano consubstanciado na própria existência do defeito da obra”13.
Não pode, contudo, ignorar-se que, por via do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril, foi transposta, para a ordem jurídica portuguesa, a
Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de maio
(doravante “Diretiva”), “sobre certos aspetos da venda de bens de consumo e
das garantias a ela relativas”, estabelecendo-se, entre nós, um regime especial
aplicável à compra e venda de bens de consumo e outros contratos de
consumo, tendente a assegurar a proteção dos interesses do consumidor em
face da incontornável assimetria de formação, informação e conhecimentos
no quadro das relações jurídicas estabelecidas com um profissional, no
exercício da sua atividade, a qual se projeta, nomeadamente, e com particular
expressão, na determinação do objeto que concretamente deve ser prestado e
sua conformidade com o que foi convencionado entre as partes.
Enquanto corolário do princípio pacta sunt servanda, expressamente
consagrado no artigo 406.º do Código Civil, maxime do subprincípio da
pontualidade, de acordo com o qual os contratos têm de ser cumpridos, ponto
por ponto, nos seus exatos termos, e do princípio geral do cumprimento das
obrigações, nos termos do qual “[o] devedor cumpre a obrigação quando
JOÃO CURA MARIANO, Responsabilidade Contratual do Empreiteiro pelos Defeitos da Obra, 2.ª
edição revista e aumentada, Coimbra, Almedina, p. 136.
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realiza a prestação a que está vinculado” (artigo 762.º, n.º 1 do Código Civil),
àquele que se dedica profissionalmente à venda de bens ou à prestação de
serviços cumpre assegurar que a sua prestação material é conforme com o
contrato celebrado com o consumidor, isto é, garantir que o conteúdo da sua
obrigação, com as características e qualidades acordadas com o contraente
mais débil da relação jurídica, encontra identidade no bem efetivamente
entregue ou no serviço, de facto, prestado.
Feito este enquadramento inicial, a fim de nos pronunciarmos, em
concreto, acerca da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril14,
ao caso vertente, o artigo 1.º-A deste diploma determina que o mesmo é
aplicável aos “contratos de compra e venda celebrados entre profissionais e
consumidores” (n.º 1), mas também, “com as necessárias adaptações, aos bens
de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada ou de outra
prestação de serviços, bem como à locação de bens de consumo” (n.º 2),
entendendo-se por “bem de consumo” “qualquer bem imóvel ou móvel
corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” [artigo 1.º-B, alínea b)].
Delimitado, desta forma, o âmbito objeto de aplicação daquele texto
normativo, também extraímos, a partir daquele artigo 1.º-A, n.º 1, o seu
universo subjetivo de aplicação, quando nele se identificam os sujeitos das
relações contratuais abarcadas por este compêndio legal – consumidores e
profissionais –, cujas definições se encontram positivadas, respetivamente, nas
alíneas a) e c) do artigo 1.º-B.
Assim, em termos bastante próximos da definição plasmada na Lei n.º
24/96, de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor), nos termos e para os
efeitos do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, considera-se consumidor
“aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos
quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça
com carácter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de
benefícios” [artigo 1.º-B, alínea a)], contendo já este segmento derradeiro da
14

Pertencem a este diploma as normas que, sem indicação do respetivo diploma, adiante se
mencionarem.
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definição uma referência ao profissional, ou seja, “qualquer pessoa singular ou
coletiva que, ao abrigo de um contrato, vende bens de consumo no âmbito da
sua atividade profissional” [artigo 1.º-B, alínea c)].
Adota-se, como bem exalta o emérito Professor JOÃO CALVÃO

DA

SILVA15, uma “noção de consumidor em sentido estrito, a mais corrente e
generalizada na doutrina e nas Diretivas comunitárias: pessoa que adquire um bem
ou um serviço para uso privado – uso pessoal, familiar ou doméstico, na fórmula
da al. a) do art. 2.º da Convenção de Viena de 1980 sobre a compra e venda
internacional de mercadorias, inspiradora da Diretiva 1999/44/CE (…) – de
modo a satisfazer as necessidades pessoais e familiares, mas não já aquele que
obtém ou utiliza bens e serviços para satisfação das necessidades da sua profissão ou
empresa”, porquanto “(…) todo aquele que adquira bens ou serviços
destinados a uso não profissional será uma pessoa humana ou pessoa singular,
com exclusão das pessoas jurídicas ou pessoas coletivas, as quais adquirem
bens ou serviços no âmbito da sua atividade, segundo o princípio da
especialidade do escopo, para a prossecução dos seus fins, atividades ou
objetivos profissionais (art. 160.º do CC [Código Civil] e art. 6.º do CSCom
[Código das Sociedades Comerciais]”, concluindo o mesmo autor que «[a]
noção estrita de consumidor – pessoa singular que adquire a fornecedor profissional
bens ou serviços para uso não profissional –, que defendemos em geral e temos por
consagrada no n.º 1 do art. 2.º da LDC [Lei de Defesa do Consumidor] (…)
impõe-se pertinente e inquestionavelmente in casu à luz do princípio da
interpretação conforme à Diretiva, em que se define consumidor como
“qualquer pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente
Diretiva, atue com objetivos alheios à sua atividade comercial ou profissional”
(al. a) do n.º 2 do art. 1.º)».
Face ao que antecede, atenta a alteração legislativa operada pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio, que veio incluir, inovadoramente e
de forma expressa, o contrato de empreitada de bens de consumo (e outras
15

JOÃO CALVÃO DA SILVA, Compra e venda de coisas defeituosas, Coimbra, Almedina, 4.ª edição,
2010, pp. 55 e seguintes.
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prestações de serviço) em que é entregue ao consumidor um bem de que ele
não dispunha anteriormente16 – note-se que a letra da norma do n.º 2 do
artigo 1.º-A se refere, precisamente e modo não despiciendo, “aos bens de
consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada (…)”
[sublinhado nosso] –, e promover, dessa forma, o alargamento do âmbito
objetivo de aplicação do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. à empreitada de
construção (mas já não às empreitadas de reparação ou modificação), forçoso
é concluir pela aplicação do regime jurídico positivado no Decreto-Lei
n.º 67/2003, de 08.04. ao contrato em apreço nos presentes autos, a qual
traz consigo a derrogação da disciplina jurídico-civilística geral do contrato de
empreitada, constante dos artigos 1207.º e seguintes do Código Civil, em tudo
quanto se revelar incompatível com aquele regime especial – nomeadamente,
não funciona a presunção legal iuris tantum de conhecimento dos
defeitos aparentes, constante do artigo 1219.º, n.º 2 do Código Civil,
dado que contraria as disposições imperativas do artigo 10.º, n.º 2 do DecretoLei n.º 67/2003, de 08.04., e do artigo 16.º da Lei n.º 24/96, de 31.07., que
cominam com a sanção de nulidade os pactos exclusivos ou limitativos do
exercício dos direitos do dono da obra consumidor celebrados antes das
denúncias dos defeitos17.
Concretizando o regime jurídico previsto no Decreto-Lei n.º 67/2003,
de 08.04., como vimos, o profissional tem o dever de entregar ao consumidor
bens que sejam conformes com o contrato celebrado (artigo 2.º, n.º 1),
respondendo o primeiro perante o segundo por qualquer falta de
conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue (artigo
3.º, n.º 1). Por outras palavras, o profissional é responsável por assegurar que
16

Neste sentido, JORGE MORAIS CARVALHO, Os Contratos de Consumo – Reflexão sobre a
Autonomia Privada no Direito do Consumo, Coleção Teses, Coimbra, Almedina, junho de 2012,
pp. 234-237, já na vigência da redação mais recente do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04.,
com amplas referências doutrinais a sufragar idêntico entendimento. Permanece, assim,
atual e adequado a posição defendida, entre outros, por PEDRO ROMANO MARTINEZ,
Empreitada de Consumo, in Themis – Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa, Ano II, n.º 4, 2001, pp. 155-171.
17
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 15.12.2016, proferido no Processo n.º
103/14.4T8PFR.P1, Relator: Jorge Seabra, disponível em http://www.dgsi.pt/
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a sua prestação contratual, tal como estipulada no vínculo negocial celebrado
com o consumidor, coincide com a prestação efetuada, constituindo o
momento relevante para esta operação de avaliação da conformidade com o
conteúdo do contrato o da entrega do bem.
Para auxiliar o intérprete-aplicador na definição dos elementos que
integram o conteúdo do contrato, o legislador previu, no n.º 2 do artigo 2.º,
um conjunto de critérios-índice, formulados pela negativa, que, se preenchidos
por um facto alegado e provado pelo consumidor, são reveladores de uma
falta de conformidade do bem entregue pelo profissional. Embora resulte da
letra da norma o recurso à técnica legislativa da presunção iuris tantum (artigos
349.º e 350.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil), acompanhamos JORGE MORAIS
CARVALHO quando assinala que, no bom rigor jurídico, não se consagra ali
uma genuína presunção legal de desconformidade, na medida em que “a
verificação da desconformidade por referência aos critérios definidos afasta a
possibilidade lógica de prova em contrário, não sendo possível [ao
profissional] provar a conformidade de um bem desconforme”18 ou, por
outras palavras, se o profissional não conseguir demonstrar a inexistência do
facto a que corresponde a alegada desconformidade, não dispõe da faculdade
de, ainda assim, provar que o bem é conforme com o contrato.
Naquele artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril,
enunciam-se, então, os critérios legais para a aferição da existência de
desconformidade. Em breves palavras, “presume-se” que um bem de
consumo não é conforme com o contrato se o consumidor alegar e
demonstrar algum facto que revele que o objeto entregue:
a) Não preenche todas as características descritas, em termos precisos,
concretos e objetivos, pelo profissional e/ou não cumpre os
objetivos por aquele anunciados [1.ª parte da alínea a)];
b) Não apresenta as mesmas qualidades ou características de uma
amostra ou modelo exibido ao consumidor, sem que o profissional
18

JORGE MORAIS CARVALHO, Manual de Direito do Consumo, Coimbra, Almedina, 2013, p.
173.
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tenha ressalvado e expressamente esclarecido o consumidor dessa
não correspondência integral [2.ª parte da alínea a)];
c) Não é adequado ao cumprimento de um uso específico que o
consumidor pretendia conferir ao bem, do qual o profissional foi
informado em momento prévio à celebração do contrato e integrou,
assim, o conteúdo deste [alínea b];
d) Não se revela apto, segundo um critério objetivo, a satisfazer todas
as utilizações habituais conferidas a bens do mesmo tipo [alínea c)];
e) Não apresenta as características ou a performance que, atendendo à
natureza do bem, um consumidor médio podia dele razoavelmente
esperar [alínea d)].
Significa isto, portanto, que, mediante alegação e prova da ocorrência,
no momento da entrega do bem pelo profissional, de facto(s) que
preencha(m) um ou mais dos critérios acima enunciados, o consumidor pode
prevalecer-se de qualquer um dos direitos previstos no artigo 4.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, não sujeitos a qualquer hierarquia no
seu exercício (artigo 4.º, n.º 5), a saber, os direitos de reparação e substituição do
bem sem quaisquer encargos, o direito de redução adequada do preço e do direito
de resolução do contrato, quando a falta de conformidade se manifestar
dentro do prazo da garantia legal de conformidade de dois ou de cinco anos a
contar da entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa móvel
ou imóvel (artigo 5.º, n.º 1). E, facilitando a árdua tarefa de demonstração de
que o vício ou defeito pré-existia ao momento da entrega (entenda-se: do
fornecimento material) do bem, com a qual está onerado o consumidor, o
legislador consagrou uma presunção de anterioridade, em termos mais
favoráveis aos previstos na norma paralela (artigo 5.º, n.º 3) da Diretiva de
harmonização mínima transposta pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril,
de acordo com a qual “[a]s faltas de conformidade que se manifestem num
prazo de dois ou de cinco anos a contar da data de entrega de coisa móvel
corpórea ou de coisa imóvel, respetivamente, presumem-se existentes já nessa
Tribunal Arbitral de Consumo

data, salvo quando tal for incompatível com a natureza da coisa ou com as
características da falta de conformidade” (artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril).
Por sua vez, ao profissional pode não bastar a alegação e prova de que
o mau estado e/ou o mau funcionamento do bem de consumo inexistiam no
momento da celebração do contrato ou no momento da entrega do bem ao
consumidor. Excetuando os casos em que o consumidor tem conhecimento
do defeito ou ónus que incide sobre o objeto prestado ou tal limitação do bem
tenha sido expressamente ventilada entre as partes em momento prévio à
celebração do negócio (artigo 2.º, n.º 3), a ilisão da presunção de anterioridade
e consequente afastamento da garantia legal de conformidade dependem da
alegação e prova da ocorrência de um facto posterior ao momento da entrega,
imputável ao consumidor, do qual tenha resultado diretamente a falta de
conformidade.
Por último, são, ainda, aplicáveis ao caso dos autos as regras postuladas
na Lei n.º 24/96, de 31.07., nomeadamente a norma relativa à integração no
conteúdo contratual das informações concretas e objetivas contidas nas
mensagens publicitárias relativas à obra a realizar, emitidas pelo empreiteiro
(artigo 7.º, n.º 5 da Lei n.º 24/96, de 31.07), para efeitos de verificação de
desconformidade entre aquelas informações e a obra realizada e sua
qualificação como defeito, e a existência de um direito de indemnização
pelos prejuízos patrimoniais e não patrimoniais resultante da existência
de defeitos na obra, de exercício autónomo e independente dos demais
direitos conferidos ao dono da obra consumidor (artigo 12.º, n.º 1 da Lei
n.º 24/96, de 31 de julho)19.
Assente tudo quanto antecede, passamos, então, a conhecer da questão
decidenda ora em apreço.
Por princípio, em obséquio aos princípios da autonomia privada e da
igualdade, vigora a regra segundo a qual os prejuízos devem ser suportados
JOÃO CURA MARIANO, Responsabilidade Contratual do Empreiteiro pelos Defeitos da Obra, 2.ª
edição revista e aumentada, Coimbra, Almedina, pp. 242-243.
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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,
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
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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;
4) dano, entendida como “toda a perda causada em bens jurídicos,
legalmente tutelados, de caráter patrimonial ou não”20 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
20

JORGE RIBEIRO
480-481.

DE

FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1990, pp.
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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
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
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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.
Com efeito, no caso dos autos, como já vimos, dado que os requerentes
se encontravam obrigacionalmente ligados à requerida, a questão de saber se
se concretizam, no caso, os pressupostos da obrigação de indemnizar
identifica-se com a questão do apuramentos dos pressupostos de que depende
a responsabilidade civil contratual.
Constitui um dos princípios fundamentais em que assenta toda a
disciplina jurídica relativa aos contratos o princípio pacta sunt servanda, o qual
encontra consagração expressa, entre nós, no artigo 406.º do Código Civil e
do qual se podem extrair dois subprincípios: i) princípio da pontualidade,
de acordo com o qual os contratos têm de ser cumpridos, ponto por ponto,
nos seus exatos termos; e o ii) princípio da estabilidade do cumprimento

dos contratos, o qual determina a imodificabilidade ou intangibilidade do
conteúdo contratual, i.e., as partes não podem modificar unilateralmente o
conteúdo do negócio jurídico bilateral, exceto se houver consenso nesse
sentido ou nos casos que a lei o admita.
Em obséquio e como emanação daquele princípio, verificada a não
realização de uma obrigação (prestação positiva ou negativa) por um dos
contraentes, encontra-se configurada uma situação de não cumprimento da
prestação debitória que, numa tentativa de arrumação tipológica, pode
subsumir-se a dois critérios:
a) quanto à causa, o não cumprimento pode proceder de facto não
imputável ao devedor (facto de terceiro, de circunstância fortuita,
de causa de força maior ou radicada na própria lei ou mesmo de
facto do credor) ou pode assentar em facto imputável ao devedor,
sendo que apenas neste último caso se pode falar, summo rigore, em
falta de cumprimento do devedor;
Tribunal Arbitral de Consumo

b) quanto ao efeito, podemos distinguir três modalidades: a
impossibilidade da prestação ou incumprimento definitivo,
caso em que a prestação não efetuada já não é realizável ou se
tornou impossível, ou o credor perdeu o direito à sua realização ou,
ainda que seja possível, o credor perdeu o interesse nela; a mora,
hipótese em que a prestação não é executada no momento próprio,
mas ainda é possível realizá-la, visto que ela é capaz de satisfazer o
interesse do credor, sendo, portanto, um mero atraso ou
retardamento no cumprimento da obrigação; e o cumprimento
defeituoso, enquanto “categoria heterogénea – entre a mora e o
incumprimento definitivo”21, que «a doutrina tem procurado definir
ou desenhar [os contornos da figura do cumprimento defeituoso
(chamada na doutrina alemã “violação contratual positiva”)],
afirmando que “na execução defeituosa o devedor realiza a
totalidade da prestação (ou parte dela) mas cumpre mal, sem ser nas
condições devidas,” valorando a sua autonomia para os “danos que
o credor não teria sofrido se o devedor de todo não tivesse
cumprido a obrigação” ou exigindo certos pressupostos, a saber:
realização da prestação contra a pontualidade, aceitação da prestação
pelo credor, não conhecendo este o vício ou, em caso de
conhecimento, emitindo reservas, relevância do vício e verificação
de danos específicos”»22.
Ademais, importa ter presente que é hoje indiscutível a ideia segundo a
qual a obrigação é uma realidade complexa, constituindo, nas palavras de
ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, um “sistema” que “unifica unitariamente” as
diversas prestações que a consubstanciam, pelo que o seu cumprimento vai
para além da mera execução dos deveres principais ou primários de prestação que
21

PEDRO ROMANO MARTINEZ, Cumprimento Defeituoso. Em especial na Compra e Venda e na
Empreitada, Coleção Teses, Almedina, 2001, pp. 129-157.
22
JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações,
Coimbra Editora, 2011, pp. 137-138, com as demais referências doutrinais aí referidas.
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integram o núcleo da relação obrigacional considerada, compreendendo
também os deveres secundários de prestação e os deveres acessórios ou deveres laterais de
conduta23.
Mais concretizadamente e seguindo de perto o ensinamento do Ilustre
Professor de Lisboa, os deveres secundários de prestação podem ter
origem no próprio contrato ou derivar supletivamente da lei e têm como
finalidade a total e correta realização da prestação principal, estando ao serviço
dela e complementando-a, pelo que revestem de natureza instrumental e
visam “afeiçoar, no sentido pretendido, o interesse do credor”, seguindo, via
de regra, o regime das prestações principais, donde o seu incumprimento
fundamenta o recurso à exceptio non adimpleti contractus (artigos 428.º e seguintes
do Código Civil) e à execução específica (artigos 827.º e seguintes do Código
Civil). Já os deveres acessórios ou laterais de conduta decorrem da própria
lei (ex lege) e visam assegurar o respeito e a concretização dos valores
fundamentais do sistema jurídico expressos pela cláusula geral da boa fé,
sendo habitualmente arrumados numa trilogia de deveres de proteção e tutela
(na nomenclatura adotada por HEINRICH STOLL) – deveres de lealdade,
deveres de informação e deveres de segurança –, cuja violação apenas pode
dar origem à obrigação de indemnizar pelos danos causados ao credor e não a
uma acção de cumprimento.
Retomando o caso em apreço, na decorrência das decisões em matéria
de facto sob alíneas l), m), r), u) e v) do ponto 5.1.1. supra e sob alínea a) do
ponto 5.1.2. retro, com a respetiva motivação desenvolvida sob ponto 5.1.3.
desta sentença (para onde se remete e cujo teor, por economia de texto, se dá
aqui por integralmente reproduzido), conclui este Tribunal que os requerentes
só vieram a tomar conhecimento da existência das emendas no cabo elétrico
instalado pela requerida aquando da realização dos trabalhos de prospeção da
causa da interrupção do fornecimento de energia elétrica, no dia 6 de janeiro
de 2017, sem que antes alguém a atuar em nome e/ou por conta da requerida
23

ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil, VI – Direito das Obrigações,
Coimbra, Almedina, 2012, pp. 477, 489, 496-497.
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tenha informado os demandantes de tais defeitos ínsitos do cabo e por aquela
perpetrados, os quais permaneceram, até àquela data, ocultos. Isto porque, a
partir do acervo probatório reunido nestes autos, não se constata, sequer, que
aquelas emendas eram suscetíveis de terem sido detetadas pelos requerentes,
pelo diretor de fiscalização por aqueles nomeado (*********) ou mesmo pelo
eletricista *******, à luz do critério previsto no artigo 487.º, n.º 2 do Código
Civil.
A esta conclusão, não se opõe, em medida alguma, o argumento em
que se assenta, largamente, a posição esgrimida pela requerida nesta demanda.
Segundo a requerida, os aqui demandantes sabiam que o cabo instalado pela
requerida era um cabo de obras e, como tal, nunca devia ter sido utilizado
para estabelecer a ligação definitiva ao quadro geral da moradia. Porém, como
foi declarado pela testemunha ******* e, sobretudo, pela testemunha
********, o cabo instalado pela requerida reunia características quanto ao seu
comprimento e secção que permitiam a sua adoção como cabo definitivo,
nada obstando – que fosse conhecido ou cognoscível dos requerentes – a tal
utilização.
Encontra-se, assim, configurada uma situação de violação, por omissão,
do dever acessório de informação que impendia sobre a requerida, derivado
do princípio da boa-fé (boa-fé em sentido objetivo), que deve estar presente
nos três momentos do processo contratual – a fase pré-contratual (artigo 227.º
do Código Civil), a fase contratual e a fase pós-contratual (estas últimas, nos
termos do artigo 762.º, n.º 2 do Código Civil), e impunha àquela que tivesse
comunicado, oportunamente, aos aqui demandantes a realização de emendas
no cabo elétrico instalado, sequentes a rasgos consumados no dito cabo em
virtude de ações desenvolvidas por trabalhadores contratados pela requerida,
com recurso a máquina retroescavadora.
Desta forma, fazendo incidir um juízo objetivo de censura sobre a
conduta (omissiva) da requerida, julga-se verificado o pressuposto típico da
responsabilidade civil (contratual) consistente na ilicitude do facto.
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E, no plano da culpa, 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 em termos que justificam a reprovação do Direito, com
negligência consciente, isto porque, tendo seguramente representado o
resultado danoso sofrido pelos requerentes como possível, confiou, de modo
leviano, que o mesmo não se produziria, sendo certo que, em todo o caso, não
foi a requerida capaz, com a atividade probatória desenvolvida, de ilidir a
presunção de culpa prevista no n.º 1 do artigo 799.º do Código Civil.
Quanto aos danos, os requerentes alegaram, em primeiro lugar, terem
sofrido danos patrimoniais, isto é, prejuízos que são passíveis de avaliação
pecuniária e que, por isso mesmo, podem ser indemnizados por via da
reconstituição natural ou, não sendo esta possível, de indemnização por
equivalente pecuniário, os quais computaram em € 1.071,90 (mil e setenta e
um euros e noventa cêntimos), por referência aos valores supostamente
despendidos a título de contraprestação pela execução de trabalhos de
reparação do cabo elétrico, nomeadamente: levantamento da calçada, abertura
de vala, aterrar e reposição da calçada no estado primitivo, no valor global de
€ 479,70 (quatrocentos e setenta e nove euros e setenta cêntimos); mão-deobra de eletricista, no valor de € 338,00 (trezentos e trinta e oito euros); e
material e montagem do cabo, no valor de € 254,20 (duzentos e cinquenta e
quatro euros e vinte cêntimos).
Ora, como é sabido, impera, entre nós, o denominado princípio
indemnizatório, de acordo com o qual a obrigação de indemnizar visa
reconstituir a situação patrimonial que existiria, na data mais recente
que pode ser atendida pelo tribunal, caso não se tivesse verificado o
evento que obriga à reparação (artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código Civil),
colocando o lesado na posição em que estaria não fosse o resultado
danoso, sem, com isso, proporcionar àquele um enriquecimento
injustificado.
Por outro lado, na decorrência do que já se deixou consignado, nos
termos do artigo 566.º, n.º 1 do Código Civil, a reconstituição ou restauração
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natural é prioritária face à reintegração por equivalente, a qual “não supõe
necessariamente que as coisas são repostas com exatidão na situação anterior:
é suficiente que se dê a reposição de um estado que tenha para o credor valor
igual e natureza igual aos que existam antes do acontecimento que causou o
dano”24, ficando, dessa forma, satisfeito o interesse do lesado.
Donde, apenas não haverá lugar à reposição específica quando a mesma
não seja possível ou não repare integralmente os danos ou, ainda, quando se
revele excessivamente onerosa para o devedor lesante, hipóteses em que terá,
então, de operar-se a restituição por equivalente e proceder-se-á ao
ressarcimento do chamado “dano de cálculo”, isto é, a expressão monetária
do dano real (e já não o dano natural propriamente dito), devendo o lesante,
em regra, indemnizar o lesado pelo valor do dano que causa no património
deste (do ponto de vista concreto).
Conforme decisões em matéria de facto sob alíneas cc) e dd) do ponto
5.1.1. supra, e alínea e) do ponto 5.1.2. acima, não tendo sido julgado provado
que os requerentes efetuaram uma deslocação patrimonial naquela quantia de
€ 254,20 (duzentos e cinquenta e quatro euros e vinte cêntimos), de ora em
diante, apenas se atenderá a um eventual montante de danos materiais no
valor de € 817,70 (oitocentos e dezassete euros e setenta cêntimos).
Em segundo lugar, aduziram, ainda, os requerentes que, em virtude da
interrupção do fornecimento de energia elétrica à sua moradia, sofreram ainda
danos não patrimoniais que orçaram em € 1.500,00 (mil e quinhentos euros).
Durante muito tempo, a doutrina viu-se animada por um intenso
debate sobre a ressarcibilidade dos danos não patrimoniais (também
designados “danos morais”), atenta a sua insusceptibilidade de avaliação em
dinheiro, a inelutável subjetividade inerente à sua valoração e o risco de
arbitrariedade na fixação do quantum indemnizatório. Ainda assim, sob pena
de afronta ao valor e virtude cardeal da justiça, não podiam os interesses
irredutíveis a um equivalente pecuniário permanecer desprovidos de qualquer
ADRIANO VAZ SERRA, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 84, pp. 131 e seguintes, em
especial, p. 132.
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tutela resssarcitória, mesmo que tal implique o reconhecimento de alguma
discricionariedade na fixação pelo julgador da compensação devida por estes
danos.
Pelo

mesmo

fundamento

relevante,

também

constitui,

hoje,

entendimento pacífico, após uma acesa querela doutrinal e jurisprudencial, que
deve proceder-se à aplicação analógica do princípio da ressarcibilidade dos
danos não patrimoniais, expresso no capítulo do Código Civil dedicado à
responsabilidade extracontratual (artigo 496.º), à responsabilidade contratual.
Ademais, no domínio da disciplina normativa especialmente aplicável às
relações jurídicas de consumo (como a dos presentes autos), o legislador
tomou expressamente posição sobre a identificada controvérsia, determinando
no artigo 12.º, n.º 1 da Lei n.º 24/96, de 31 de julho que “[o] consumidor tem
direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes
do fornecimento de bens ou prestações de serviços defeituosos”.
Assim, a lei substantiva civil portuguesa aderiu à tese da reparabilidade
dos danos não patrimoniais, limitando, todavia, tal tutela reparatória, mediante
arbitramento de uma compensação (e não de uma indemnização, dado
tratar-se de danos não convertíveis diretamente numa quantia pecuniária
equivalente), àqueles prejuízos que pela sua gravidade, mereçam a tutela do
direito (artigo 496.º, n.º 1 do Código Civil).
Neste seguimento, para que tais danos não patrimoniais mereçam a
tutela do direito, tais prejuízos têm de ser graves, devendo essa “gravidade”
“medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha
de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores subjetivos (de
uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada)”,
pelo que “o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de
uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”25. À míngua deste critério legal,
devem considerar-se “irrelevantes os pequenos incómodos ou contrariedades,
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JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das obrigações em geral, Vol. I, 8.ª edição, revista e
atualizada, Coimbra, Almedina, 1994, p. 617.
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assim como os sofrimentos ou desgostos que resultem de uma sensibilidade
anómala”26.
Revertendo à situação em análise, atendendo às decisões em matéria de
facto sob alíneas b) e d) do ponto 5.1.2. desta sentença, com a fundamentação
apresentada sob ponto 5.1.3. (para onde se remete e cujo teor, por economia
de texto, se dá aqui por integralmente reproduzido), apenas subsiste o dano
consistente na impossibilidade do uso de eletrodomésticos em simultâneo e de
acesso à água canalizada (dependente do funcionamento de bomba de água),
por ausência de sistema trifásico, no período entre o final do mês de
novembro de 2016 e o mês de abril de 2017 [cf. alíneas r), s), cc), dd) e ee) do
ponto 5.1.1. supra]. Quanto àquele dano, entendemos inequívoco que a
privação do acesso a energia elétrica com potência bastante para utilização
concomitante de eletrodomésticos na confeção de refeições e a privação do
acesso ao serviço público essencial de água revestem contornos de transtorno
e incomodidade que preenchem o conceito gradativo de “gravidade” do dano
sofrido previsto no artigo 496.º, n.º 1 do Código Civil. Não ignoramos,
contudo, que, a partir da prova documental junta aos autos, maxime as
missivas a fls. 10 e 12, se extrai que os requerentes estiveram, pelo menos, um
mês do hiato temporal acima delimitado ausentes do território nacional, no
Reino Unido.
Por força da remissão do n.º 4 do artigo 496.º do Código Civil para o
artigo 494.º do mesmo diploma, a fixação do quantum da compensação dos
“danos morais” pelo intérprete-aplicador deve obedecer a um juízo de
equidade, atendendo ao grau de culpabilidade do lesante, à situação
económica deste e do lesado e às demais circunstâncias relevantes do caso
concreto. Desconhecendo-se a concreta situação económica dos requerentes e
da requerida, considerando o grau do juízo de censura subjetiva à requerida
por não ter adotado um comportamento conforme ao dever a que estava
adstrita, fixa-se uma compensação diária aos requerentes no valor de € 5,00
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MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 12.ª edição, Almedina, 2011, p.
550.
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(cinco euros) que, multiplicada por um período de cerca de 90 dias (três
meses) em que aqueles permaneceram em território nacional, totaliza um
montante de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros).
Resta aquilatar, por último, se os danos alegados e demonstrados pelos
requerentes superam o derradeiro crivo do nexo de causalidade.
Destarte, o nexo de causalidade (adequada) pode ser apreciado de
acordo com duas formulações: a formulação positiva de causalidade
adequada, segundo a qual é causa adequada de um resultado danoso todo e
qualquer facto que, segundo um observador experiente na altura da sua prática
e de acordo com um critério de normalidade do acontecer, se possa prever
que terá como consequência natural ou efeito provável a produção do
correspetivo dano; e a formulação negativa de causalidade adequada,
proposta por ENNECCERUS-LEHMAN, de acordo com a qual um facto só é
inadequado a produzir um dano sempre que ele seja indiferente para a sua
produção, tendo esse dano ocorrido apenas por circunstâncias excecionais,
anormais, extraordinárias ou anómalas, não previsíveis ou previstas, de modo
algum, por um observador experiente na altura em que o facto se verificou.
Entre nós, quer a jurisprudência dos Tribunais superiores, quer a
doutrina mais autorizada27, sufraga o entendimento de que, por ser mais
criteriosa e mais ampla, deve reputar-se adotada, pelo artigo 563.º do Código
Civil, a formulação negativa da teoria da causalidade adequada, aplicável,
nomeadamente, à responsabilidade delitual e à responsabilidade obrigacional,
que pressupõem um facto ilícito e culposo do agente.
Revertendo, de novo, ao caso em análise, de acordo com a factualidade
julgada provada nestes autos sob alíneas l), m) e v) do ponto 5.1.1. supra, com
a respetiva motivação sob ponto 5.1.3. desta sentença (para onde se remete e
cujo teor, por economia de texto, se dá aqui por integralmente reproduzido),
assente, no essencial, nos depoimentos das testemunhas ******** e *******,
ambos eletricistas, e por apelo às regras da experiência comum e da
27

Vide, por todos, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Volume I,
8.ª edição revista e atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1994, pp. 921-922 e 930.
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normalidade do acontecer, ficou o Tribunal convencido, com suficiente
segurança, que a omissão do dever de informação por parte da requerida foi
causa necessária e adequada (porque não foi, de todo, indiferente, na ordem
natural das coisas), à produção dos danos patrimoniais e não patrimoniais
alegados e provados pelos requerentes – consequentes da ocorrência de curtocircuito a montante da caixa do contador e respetivos dispositivos de
proteção, com origem num cabo elétrico com emendas (facto desconhecido
dos requerentes), exposto à acumulação de humidades, em condições de se
proporcionar um contacto entre condutores (fase-fase e fase-neutro) – sendo
que só com a entrega de quantitativo pecuniário correspondente às despesas
que os demandantes tiveram de realizar para reposição do sistema trifásico e
com o arbitramento de compensação adequada a reparar o dano da privação
do acesso àquele sistema elétrico instalado se revela possível reconstituir a
situação que existiria, na data mais recente que pode ser atendida pelo
tribunal, caso não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação
(artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código Civil).
Assim, por tudo quanto antecede e nessa conformidade, julga-se
parcialmente procedente o pedido formulado pelos requerentes,
condenando-se a requerida ao pagamento de indemnização por danos
patrimoniais no valor de € 817,70 (oitocentos e dezassete euros e setenta
cêntimos) e de compensação por danos não patrimoniais no montante
de € 450,00 (quatrocentos e cinquenta euros).
5.2.2. Da verificação dos factos de que depende o direito de
crédito de que a requerida se arroga e opõe aos requerentes, no valor
total de € 1.045,50 (mil e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos)
Resolvida a primeira questão que cumpria solucionar, cumpre, agora, ao
Tribunal emitir pronúncia acerca do pedido reconvencional deduzido pela
requerida, aquilatando da verificação dos factos constitutivos do direito de
crédito de que a requerida se arroga e opõe aos requerentes, no valor total de
€ 1.045,50 (mil e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos).
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Em síntese, alega a requerida que o cabo elétrico e o quadro de obra
são propriedade da demandada, não resultando do orçamento n.º P004c/011
nem dos autos de medição constantes do acervo instrutório deste processo
que tenha sido convencionada e concretizada a sua alienação aos requerentes,
nem tal se pode concluir a partir do facto de a demandada ter permitido que
aqueles equipamentos permanecessem no estaleiro de obras até conclusão dos
trabalhos de construção da moradia dos requerentes, pelo que, não tendo os
requerentes acedido ao pedido de devolução do cabo e do quadro de obras na
sequência do envio de missiva datada de 02.08.2017, acabou por diligenciar no
sentido da liquidação e cobrança do valor monetário daqueles bens aos
demandantes, mediante remessa de fatura para pagamento, em 26.10.2017,
dirigida ao requerente homem [cf. alíneas ff) e gg) do ponto 5.1.1. supra].
Iniciando a nossa análise pelo quadro de obras, em face da decisão em
matéria de facto sob alínea f) do ponto 5.1.2. acima, com a fundamentação
expressa sob ponto 5.1.3. desta sentença (para onde se remete e cujo teor, por
economia de texto, se dá aqui por integralmente reproduzido), se é certo que
os requerentes não lograram demonstrar que procederam à devolução do
quadro de obras à requerida, não menos verdade é que esta também não
logrou demonstrar que os demandantes, depois de concluída a totalidade dos
trabalhos de construção da sua moradia, substituíram a posse precária do
quadro de obras por uma posse em nome próprio (a designada interversio
possessionis, prevista no artigo 1265.º do Código Civil), a qual pressupõe a
prática de actos inequivocamente reveladores de que o detentor quer atuar, a
partir da oposição, como titular do direito de propriedade sobre a coisa.
Já no que respeita ao cabo elétrico instalado pela requerida no prédio
urbano dos requerentes e que foi aproveitado por estes para a realização da
instalação elétrica definitiva, assinala-se a controvérsia existente entre as partes
acerca do que foi orçamentado (e pago pelos requerentes) sob o artigo 8.1. do
orçamento n.º P004c/011 – “execução de ramal elétrico para alimentação do
quadro de obras da moradia, incluindo caixa e tomada para derivação de
alimentação do bungalow”, no valor de € 1.174,38 + IVA [cf. alínea g) do ponto
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5.1.1. supra]. A este respeito, também as duas únicas testemunhas que
revelaram conhecer o identificado orçamento – ***** e ***** – apresentaram
entendimentos discordantes: a primeira testemunha indicada declarou que os
requerentes já pagaram o cabo instalado pela requerida; a segunda testemunha
afirmou que aquele item se refere ao valor do “aluguer” [sic] do cabo.
Examinando o teor do orçamento n.º P004c/011, salta à vista que, sob
artigo 1.1., encontra-se prevista a cobrança do montante de € 1.807,84 (mil
oitocentos e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) + IVA à taxa legal em
vigor pela tarefa de “montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo
vedação da obra, proteção da via pública, colocação de contentor, sanitário e
todos os equipamentos de apoio à obra, cumprindo todas as normas de
segurança”. E a propósito do que se pretendeu contemplar nesta rubrica, a
testemunha ***** declarou que o artigo 1.1. visa abarcar as despesas com a
montagem de estaleiro, nas quais se inclui a vedação da obra, a instalação de
módulos (revestimentos, sanitários), equipamentos (grua, central de betão) e a
instalação elétrica (nomeadamente, quadro de obras), bem com a sua
desmontagem, nomeadamente vedação (só a final, dado o risco de
intromissão na moradia), contentores e quadro de obras. Assim sendo, mal se
compreende, em termos lógicos, que, pretendendo aquele artigo 1.1. agregar
as despesas de montagem e desmontagem de “todos os equipamentos de
apoio à obra”, entre os quais, a instalação elétrica, e, dessa forma, efetuar a
cobrança de valor pela instalação e desinstalação do estaleiro (o que a
testemunha ******* reconheceu constituir “prática habitual” em contratos
como o dos autos), se tenha autonomizado, no artigo 8.1. do mesmo
orçamento, um item dedicado, tão-só, à previsão de tais despesas com o cabo
elétrico.
Tanto mais que, a própria redação da “designação” do artigo 8.1. do
orçamento n.º P004c/011 em nada indicia que se pretende, com ela, proceder
à cobrança dos encargos com a montagem e desmontagem do cabo (ou até
com a sua utilização e consequente desgaste), e muito menos tal se pode
inferir através do valor estipulado pela requerida para aquele artigo 8.1. do
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orçamento: afinal, revela-se, de todo em todo, difícil de conceber, em termos
de razoabilidade e equilíbrio, que, pelo conjunto dos custos com instalação e
desinstalação de todo o estaleiro tenha sido exigido o pagamento da quantia
de € 1.807,84 (mil oitocentos e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) + IVA
à taxa legal em vigor, e apenas pelo cabo de obras (ainda que se considere o
seu uso e desgaste, o que também se aplica aos demais equipamentos afetos à
obra pela requerida) tenha sido calculado o valor único de € 1.174,38 (mil
cento e setenta e quatro euros e trinta e oito cêntimos) + IVA à taxa legal em
vigor.
Note-se, por último, que a própria fatura n.º 35/2017, emitida pela
requerida, sugere dúvidas sensíveis ao Tribunal quanto à eventual liquidação e
cobrança, por seu intermédio, do valor do cabo instalado pela requerida, na
medida em que apresenta como artigos faturados “quadro elétrico de obras e
respetivos acessórios e tubos” [sic]. Tratando-se de “acessórios” do quadro
elétrico de obras (como resulta do adjetivo “respetivos”), é de admitir que o
valor ora peticionado pela requerida se refira, na verdade, aos “acessórios” de
fixação do quadro de obras (não sendo este de fixação mural direta) e não ao
cabo instalado para alimentação de energia elétrica ao quadro de obras.
Pelo exposto e em conclusão, não tendo a requerida logrado
demonstrar os factos constitutivos do seu alegado direito de crédito,
não merece provimento o pedido reconvencional pela mesma deduzido.
5.2.3. Do preenchimento dos requisitos legais de que depende a
condenação por litigância de má-fé em relação à conduta processual
dos requerentes
Por último, importa curar de saber se, como defende a requerida, os
requerentes litigaram de má-fé, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 542.º do CPC e, por via disso, devem ser condenados ao pagamento da
indemnização prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 543.º da lei processual
civil.
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Nos termos do artigo 542.º, n.º 2, alínea a) do CPC, diz-se litigante de
má-fé quem “com dolo ou negligência grave” “tiver deduzido pretensão ou
oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar”, havendo lugar à
aplicação das sanções previstas no n.º 1 do mesmo artigo e diploma se a parte,
embora tivesse consciência de que não lhe assistia razão ou, pelo menos, se
lhe impunha que tivesse esse conhecimento, ainda assim, decide formular tal
pretensão infundada em juízo, e tal resulte demonstrado, de forma manifesta e
inequívoca, nos autos, não se confundindo tal realidade com a mera suposição
de atuação em conformidade com as leis e o Direito por desconhecimento ou
ignorância de qualquer vício ou circunstância anterior ou, ainda, com a defesa
convicta de uma perspetiva jurídica dos factos diversa daquela que a decisão
judicial vem a acolher28.
Retomando o caso vertente, conforme pronúncia já oportunamente
emitida acerca da pretensão formulada pelos requerentes nesta ação, com a
aturada fundamentação, de facto e de direito, em que a mesma se sustenta,
mormente as decisões sob alínea v) do ponto 5.1.1. e alínea a) do ponto 5.1.2.
supra, com a respetiva motivação desenvolvida sob ponto 5.1.3. (para onde se
remete e cujo teor, por economia de texto, se dá aqui por integralmente
reproduzido), não resultou demonstrado que os requerentes sabiam ou não
podiam ignorar a necessidade de aquisição de um outro cabo para realização
da instalação elétrica definitiva, pelo que, sem mais considerações, tem de
improceder o pedido formulado pela requerida.

6. Decisão
28

JORGE AUGUSTO PAIS
Almedina, pp. 26-28.
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AMARAL, Direito Processual Civil, 12.ª Edição, Coimbra,
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Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando-se
a ação parcialmente procedente e a reconvenção improcedente, decidese:
a) Condenar a requerida ao pagamento aos requerentes de
indemnização por danos patrimoniais no valor de € 817,70
(oitocentos e dezassete euros e setenta cêntimos) e de
compensação por danos não patrimoniais no valor de € 450,00
(quatrocentos e cinquenta euros), absolvendo, no mais, a
requerida do pedido;
b) Absolver os requerentes do pedido reconvencional e do pedido
de condenação no pagamento de indemnização por litigância
de má-fé formulados pela requerida.
Notifique-se.
***************, 21 de outubro de 2019.

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
1. No contrato de empreitada, por um lado, o empreiteiro vincula-se
ao cumprimento de uma prestação – realização de uma obra – que é
tradicionalmente qualificada como obrigação de resultado, isto é,
compromete-se à consecução de um resultado, só ficando liberado
de tal obrigação se esse resultado se tornar impossível por causa que
não lhe seja imputável (artigo 790.º do Código Civil), enquanto o
dono da obra, por outro lado, encontra-se adstrito ao pagamento do
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preço estipulado, de acordo com os critérios acordados entre as
partes, a ter lugar, na falta de convenção ou uso em contrário, no
ato de aceitação da obra (artigo 1211.º, n.º 2 do Código Civil);
2. Atenta a alteração legislativa operada pelo Decreto-Lei n.º 84/2008,
de 21 de maio, que veio incluir, inovadoramente e de forma
expressa, o contrato de empreitada de bens de consumo (e outras
prestações de serviço) em que é entregue ao consumidor um bem de
que ele não dispunha anteriormente – note-se que a letra da norma
do n.º 2 do artigo 1.º-A se refere, precisamente e modo não
despiciendo, “aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um
contrato de empreitada (…)” [sublinhado nosso] –, e promover,
dessa forma, o alargamento do âmbito objetivo de aplicação do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. à empreitada de construção (mas
já não às empreitadas de reparação ou modificação), forçoso é
concluir pela aplicação do regime jurídico positivado no Decreto-Lei
n.º 67/2003, de 08.04. ao contrato em apreço nos presentes autos, a
qual traz consigo a derrogação da disciplina jurídico-civilística geral
do contrato de empreitada, constante dos artigos 1207.º e seguintes
do Código Civil, em tudo quanto se revelar incompatível com aquele
regime especial – nomeadamente, não funciona a presunção legal
iuris tantum de conhecimento dos defeitos aparentes, constante do
artigo 1219.º, n.º 2 do Código Civil, dado que a mesma contraria as
disposições imperativas do artigo 10.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 08.04., e do artigo 16.º da Lei n.º 24/96, de 31.07., que
cominam com a sanção de nulidade os pactos exclusivos ou
limitativos do exercício dos direitos do dono da obra consumidor
celebrados antes das denúncias dos defeitos;
3. No caso vertente, o Tribunal concluiu que os requerentes só vieram
a tomar conhecimento da existência das emendas no cabo elétrico
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instalado pela requerida aquando da realização dos trabalhos de
prospeção da causa da interrupção do fornecimento de energia
elétrica, no dia 06.01.2017, sem que antes alguém a atuar em nome
e/ou por conta da requerida tenha informado os demandantes de
tais defeitos ínsitos do cabo e por aquela perpetrados, os quais
permaneceram, até àquela data, ocultos, isto porque, a partir do
acervo probatório reunido nestes autos, não se constata que aquelas
emendas eram suscetíveis de terem sido detetadas pelos requerentes,
à luz do critério previsto no artigo 487.º, n.º 2 do Código Civil;
4. Encontra-se, assim, configurada uma situação de violação, por
omissão, do dever acessório de informação que impendia sobre a
requerida, derivado do princípio da boa-fé (boa-fé em sentido
objetivo), que deve estar presente nos três momentos do processo
contratual – a fase pré-contratual (artigo 227.º do Código Civil), a
fase contratual e a fase pós-contratual (estas últimas, nos termos do
artigo 762.º, n.º 2 do Código Civil), e impunha àquela que tivesse
comunicado, oportunamente, aos aqui demandantes a realização de
emendas no cabo elétrico instalado, sequentes a rasgos consumados
no dito cabo em virtude de ações desenvolvidas por trabalhadores
contratados pela requerida, com recurso a máquina retroescavadora.
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