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SUMÁRIO: 

A obrigação de indemnizar, fundada na existência de responsabilidade civil contratual 

tem como pressuposto essencial a verificação de dano do lesado, nos termos do disposto 

no Art. 483, n.º 1 do Código Civil. 

Assim, por não verificação de pressuposto processual essencial à constituição da 

responsabilidade civil da Requerida, deverá a mesma ser absolvida do pedido contra si 

formulado.  

 

*** 

 

SENTENÇA 

 

Proc. n.º 1061/2020  TAC Porto 

 

Requerente: João  

Requerida: Energia, SA 

 

 

1. Relatório 

 

1.1. O Requerente alega que no passado dia 8 de Agosto de 2019, entre as 

11.40 e as 12.40 horas ocorreram diversas interrupções de energia eléctrica 

(cortes gerais) na sua habitação sita em Paredes  

1.2. A Requerida é fornecedora de energia electrica à habitação do 

Requerente.  

1.3. Os cortes de energia referidos em 1.1 duraram entre 3 e 8 minutos. 

1.4. Resultado de tal facto, o frigorífico do Requerente ficou danificado, 

perdendo a sua eficácia refrigeradora e todo o seu conteúdo ficou inutilizado 

(frutas, compotas, maioneses, queijos, congelados, peixes, carnes e 

medicamentos, entre outros). 

1.5. 

equivalente ao dano que teve que suportar. 
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1.6. A requerida apresentou contestação em que, sumariamente, confirma a 

existência de 2 incidentes de curta no dia em questão e na área que abastece a 

habitação do Requerente. 

1.7.  Afirma que os incidentes em causa não provocaram sobretensão ou 

elevação de tensão fora dos limites regulamentares. 

1.8. Concluindo pela inexistência de nexo causalidade entre o evento e os 

danos do requerente. 

1.9. Pugnando pela improcedência do pedido do mesmo.  

 

 _      

A audiência realizou-se com a presença de Requerente e Requerida. 

 

_ 

  

2. Objeto do litígio 

 

Por via de ação declarativa de condenação, nos termos em que a define o Art.º 10, 

ns.º 1, 2 e 3 b) do CPC, a questão colocada em apreciação a este Tribunal Arbitral, 

coincide com a apreciação de eventual responsabilidade contratual da Requerida perante 

o Requerente e consequente obrigação de indemnizar. 

 

 

 

3. Fundamentação 

  

3.1. Factos provados: 

 

 

a) A Requerida tem por objecto a prestação de um serviço público essencial que 

consiste no fornecimento de energia eléctrica.  
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b) A Requerida exerce, em regime de concessão de serviço público, a actividade de 

distribuição de energia eléctrica em alta, média e baixa tensão. 

c) O Requerente é consumidor do serviço de energia eléctrica prestado pela 

Requerida na sua habitação sita na cidade do Porto. 

d) No passado dia 8 de Agosto de 2019, entre as 11.40 e as 12.40 horas ocorreram 

2 interrupções de energia eléctrica na habitação do Requerente sita em Paredes.  

 

 

3.2 

Factos não provados 

Toda a demais factualidade alegada. 

 

3.3 

Motivação 

A prova positiva e negativa à factualidade levada a apreciação deste Tribunal Arbitral, 

prendeu-se, essencialmente, com a o acordo das partes quanto à ocorrência dos factos, 

designadamente de 2 interrupções de energia eléctrica na data em questão 

(08.08.2019), permitindo, por isso, a resposta positiva ao quesito d).  

 

A remanescente matéria dada como provada resulta, quer da posição processual 

assumida pelas partes que legitimamente acordam na existência do contrato de 

fornecimento de serviço de energia elétrica e efectiva prestação de tal serviço pela 

Requerida à Requerente, quer pelo conhecimento que o Tribunal-arbitral tem do tipo de 

serviços prestados pela Requerida. 

 

Relativamente à fixação da matéria dada como não provada, a ausência de prova, quer 

documental quer testemunhal, não permitiu ao Tribunal aferir da veracidade dos factos, 

justificando-se, desta forma, a resposta negativa dado aos mesmos. 
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3.4. Do Direito 

 

A questão principal colocada ao conhecimento deste Tribunal coincide com a aquilatação 

da obrigação da Requerida indemnizar o Requerente pelos danos por si sofridos, como 

resultado do evento (cortes de energia) ocorridos em 08.08.2019. 

 

A obrigação de indemnizar funda-se, invariavelmente, na existência de dano prévio do 

seu titular, digno de tutela jurídica. 

 

Sucede que, o Requerente não logrou fazer qualquer prova da existência, verificação e 

extensão dos danos por si invocados. Não bastando, obviamente, invocar a existência 

dos mesmos para, daí, o Tribunal-arbitral poder dar como assente a sua verificação. 

 

Ainda que os mesmos danos  em abstracto  podem-se ocorrer em caso de corte de 

energia (descongelamento de alimentos), competia ao Requerente fazer prova da sua 

verificação.  

Tal não sucedeu 

 

A obrigação de indemnizar, fundada na existência de responsabilidade civil contratual 

tem como pressuposto essencial a verificação de dano do lesado, nos termos do disposto 

no Art. 483, n.º 1 do Código Civil. 

Tal dano não ficou provado. 

 

Assim, por não verificação de pressuposto processual essencial à constituição da 

responsabilidade civil da Requerida, deverá a mesma ser absolvida do pedido contra si 

formulado.  
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 4. Decisão 

 

Face a todo o exposto, julga-se a ação totalmente improcedente, por provada, 

absolvendo-se a Requerida do pedido contra si formulado. 

 

  

Notifique-se. 

 

 

 

Porto, 08 de setembro de 2021 

 

O Juiz-Árbitro, 

 

(Hugo Telinhos Braga) 

 


