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I – Nos termos do artº 406 C. Civil os contratos têm se ser pontualmente
cumpridos, isto é, ponto por ponto.
II – Sendo também sabido que o conceito (abstracto) de negócio jurídico é
orientado ao princípio da autonomia, que atribui a cada pessoa o poder de
conformar as suas relações jurídicas segundo a sua vontade.
III – Poder jurisgénico como lhe chama o Prof. Orlando de Carvalho, in
Teoria Geral do Direito Civil e o define como o poder de cada indivíduo
criar a sua lei para “gerir autonomamente a sua esfera de interesses, sob a
sanção do ordenamento jurídico”.
IV – Pelo que nessa conformidade não tem o requerente consumidor de
suportar a perturbação do plano contratual existente derivada do
inusitado corte de energia eléctrica á casa dele, ordenado pela
fornecedora da mesma.
V – E na sequência de um tal contrato sinalagmático no desenvolvimento
do sinalagma funcional, a fornecedora tem o ónus da prova de que tal
corte não adveio de culpa sua, ónus que ela não cumpriu no caso “sub
júdice”.
VI – Pelo que a provada conduta dela foi a causa do prejuízo que o
consumidor sofreu com a mesma e que constitui privação do uso de um
bem, a qual não é exclusiva da responsabilidade civil aquiliana, como diz
Abrantes Geraldes, Termos da Responsabilidade Civill, I, 19 (Cfr. artº 5 da
Lei 23/96 de 26/07).
VII – A excepção da inadimplência invocada pela requerida é um reflexo
do sinalagma funcional por contraposição ao sinalagma genético –
corolário da interdependência das obrigações sinalagmáticas (Cfr. Ac.
Tribunal da Relação do Porto de 10/03/2008 – Proc. 544/08 e anotação do
Prof. Júlio Gomes in Cadernos de Direito Privado nº 25).
VIII – O prestador do serviço de fornecimento de energia eléctrica, sendo
o contrato de execução duradoira, tem obrigação de cumprir com a leitura
periódica e a facturação enviada ao utente, contratual e legalmente
estabelecidas ( Cfr. artº 9 da Lei 23/96 de 26/07).

