Processo n.º 2926/2019
Requerente: ************
Requerida: *************
1. Relatório
1.1. A requerente, referindo que é cliente da requerida para a prestação
dos serviços de fornecimento de eletricidade e gás natural, alegou que, em
agosto de 2019, foi confrontada com a emissão de uma fatura pela demandada
de rescisão do contrato de fornecimento de gás natural para a instalação de
consumo com o Código Universal de Instalação (CUI) 1601 0000 0020 6615
EG. Mais aduziu que, na sequência do que antecede, de imediato contactou a
aqui demandada, pois em momento algum solicitou a rescisão contratual,
tendo sido, então, informada pela requerida que, na presente data, a única
solução passaria pela celebração de novo contrato, o que referiu não aceitar,
pois não está disposta a assumir custos com uma situação que não causou.
Pede que o Tribunal julgue a ação procedente, condenando a requerida a
repor o contrato anterior, sem qualquer custo.
1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual começou por se
defender por exceção, sustentando que, nos termos do artigo 57.º da Diretiva
n.º 15/2018 da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os
processos de mudança de comercializador (com ou sem alteração do nome
em que figura o contrato de fornecimento) envolvem três entidades – o novo
comercializador escolhido pelo interessado, o operador da rede de distribuição
no ponto de entrega (ORPE) e o Operador Logístico de Mudança de
Comercializador (OLMC) –, pelo que, enquanto comercializador cessante,
nenhuma participação teve no processo descrito pela aqui demandante, na sua
reclamação, e, por via disso, deverá ser declarada parte ilegítima nesta ação,
ilegitimidade passiva que expressamente invocou. Mais deduziu defesa por
impugnação, alegando que nenhum comercializador a operar em território
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nacional, se colocado na condição de comercializador cessante, pode – como
pretenderia a reclamante – obstar à mudança de prestador do serviço de
fornecimento de gás natural, limitando-se a receber a comunicação oriunda do
OLMC, visando a cessação do contrato por migração do contrato para um
novo comercializador, a qual, no caso concreto, surtiu efeito em 22.08.2019. E
aduziu que o reatamento do fornecimento por parte da requerida era viável se,
nos quarenta e cinco dias depois de concretizada a mudança, a requerente
tivesse solicitado ao ORPE informação sobre que comercializador requereu a
mudança e, perante aquele, solicitasse que a situação fosse revista, pedindo a
anulação/reposição do seu contrato, tudo conforme o n.º 5 do artigo 63.º da
Diretiva n.º 15/2018 da ERSE. Acrescentou, ainda, que, esgotados que estão
todos os prazos, o fornecimento de gás natural pela requerida depende, então,
da celebração de um novo contrato com a requerente, devendo, igualmente,
cumprir-se os ditames legais em matéria de instalações de gás, nomeadamente
a realização de uma inspeção à instalação de gás que resulte satisfatória, pois
inexiste certificação de inspeção válido, como exigido pelo Decreto-Lei n.º
97/2017, de 10 de agosto. Concluiu, pedindo que o Tribunal se digne julgar
procedente a exceção dilatória de ilegitimidade processual passiva, absolvendo
a requerida da instância ou, se assim não entender, se digne julgar a ação
arbitral improcedente, por não provada, absolvendo a requerida do pedido.
2. A questão da (i)legitimidade processual da requerida
Na sua contestação, veio a aqui demandada defender-se por exceção,
invocando a sua ilegitimidade processual para a presente demanda. Alegou,
para tal, que, nos termos do artigo 57.º da Diretiva n.º 15/2018 da Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os processos de mudança de
comercializador (com ou sem alteração do nome em que figura o contrato de
fornecimento) envolvem três entidades – o novo comercializador escolhido
pelo interessado, o operador da rede de distribuição no ponto de entrega
(ORPE) e o Operador Logístico de Mudança de Comercializador (OLMC) –,
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pelo que, enquanto comercializador cessante, nenhuma participação teve no
processo descrito pela aqui demandante, na sua reclamação.
Cumpre apreciar e decidir.
Nos termos do artigo 30.º, n.º 1 do CPC, a legitimidade processual
passiva afere-se pelo interesse direto da parte em contradizer, o qual decorre
do prejuízo que advenha da procedência da ação (artigo 30.º, n.º 2 do CPC),
nomeadamente do reconhecimento na sua esfera jurídica dos efeitos
correspondentes ao exercício do direito de que o autor (aqui requerente) se
arroga titular.
E mais determina o n.º 3 do mesmo artigo e diploma, acolhendo a tese
defendida em tempos pelo Prof. Barbosa de Magalhães, que, salvo disposição
legal específica, o pressuposto da legitimidade processual passiva (e ativa)
afere-se pelo parâmetro relevante da titularidade da relação controvertida, tal
como apresentada ao Tribunal pelo autor (aqui requerente), desde que a
existência dessa relação assim configurada pudesse em abstrato ser
reconhecida pelo Direito.
Porquanto, em suma, estaremos perante uma situação de ilegitimidade
apenas quando se verificar divergência entre as pessoas identificadas pelo
autor (aqui requerente) no seu articulado inicial e as que realmente foram
chamadas a juízo, ou seja, quando estas pessoas não forem os sujeitos da
relação controvertida delineada pelo autor (aqui requerente).
Revertendo ao caso dos presentes autos, sem deslocarmos a nossa
análise para o plano do mérito da causa (como determinado pelo n.º 3 do
artigo 30.º do CPC) e considerando o conteúdo da reclamação, cremos que,
face à relação material controvertida, tal como configurada pelo requerente, a
requerida é o sujeito da pretensão formulada pela demandante, admitindo a
sua existência, o que não se confunde com eventual conclusão no sentido de
que o Direito substantivo efetivamente não confere à demandante o poder de
dispor da relação jurídica pela mesma gizada, por não ser tal relação verídica
ou não assistir àquela o direito de que se arroga (e que opõe à requerida),
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questão que já respeita às condições de procedibilidade de ação (e não à
regularidade da instância).
Como tal, forçoso é concluir que a requerida tem interesse em
contradizer, na medida em que da eventual procedência da ação lhe pode
advir prejuízo (artigo 30.º, n.º 2 do CPC).
Face ao exposto e nessa conformidade, julga-se improcedente a
exceção dilatória de ilegitimidade processual invocada pela requerida.
3. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se questão de saber se assiste ou não à
requerida o direito de exigir à requerida a reposição da situação existente antes
de se ter iniciado o procedimento de mudança de comercializador, sem
quaisquer encargos.
4. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e a
contestação, há uma questão a resolver: a questão de saber se se verificam os
pressupostos de que depende a reposição da situação existente antes de se ter
iniciado o procedimento de mudança de comercializador.
5. Fundamentos da sentença
5.1. Os factos
5.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos com relevância para a decisão
da causa:
a) A requerida tem por objeto social tem por objeto social a compra e
venda e o fornecimento de energia, sob a forma de eletricidade e de
gás natural;
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b) Em 25.11.2016, a requerente, com o Número de Identificação Fiscal
(NIF) 195562410, e a requerida celebraram contrato para prestação,
pela segunda à primeira, do serviço de fornecimento de gás natural,
relativo à instalação de consumo sita na **********************, à
qual corresponde o Código Universal de Instalação (CUI) PT 1601
0000 0020 6615 EG – facto que se julga provado com base na
informação dirigida aos autos pela ****************, com a resposta
ao despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
05.12.2019;
c) Em 27.07.2019, pelas 12 horas e 34 minutos, ************, com o
NIF 178043168, residente no imóvel do 4.º andar esquerdo centro
do prédio sito na **************************, estabeleceu contacto
telefónico com a ************************ e celebrou contrato de
fornecimento de gás natural para a instalação de consumo com o
CUI PT 1601 0000 0020 6615 EG – facto que se julga provado com
base na gravação áudio remetida aos autos pela ***************,
com a resposta ao despacho proferido em sede de audiência arbitral
realizada em 05.12.2019;
d) Em 14.08.2019, a ********** submeteu, via portal de switching do
Gestor do Processo de Mudança de Comercializador (doravante
“GPMC”), pedido de mudança de comercializador de gás natural
para a instalação de consumo com o CUI PT 1601 0000 0020 6615
EG, que mereceu, na mesma data, objeção do Operador Logístico
de

Mudança

de

Comercializador

(“OLMC”),

por

“CUI

inconsistente com o NIF fornecido” – facto que se julga provado
com base nos documentos juntos sob “Anexo 1” com a resposta
dirigida aos autos pela *********, em cumprimento do despacho
proferido em sede de audiência arbitral realizada em 05.12.2019;
e) Em 16.08.2019, a ******** submeteu, via portal de switching do
GPMC, novo pedido de mudança de comercializador de gás natural
para a instalação de consumo com o CUI PT 1601 0000 0020 6615
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EG, que foi aceite pelo OLMC em 20.08.2019 – facto que se julga
provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 2” com a
resposta dirigida aos autos pela *********, em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
05.12.2019;
f) Em 23.08.2019, sem que tenha havido lugar a prévia atuação no
local de consumo, o OLMC adotou decisão de ativação do pedido
de mudança de comercializador, a qual foi comunicada à *****–
facto que se julga provado com base nos documentos juntos sob
“Anexo 2” com a resposta dirigida aos autos pela *******, em
cumprimento do despacho proferido em sede de audiência arbitral
realizada em 05.12.2019.
5.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, inexistem
quaisquer outros factos alegados e não provados com pertinência e interesse
para a boa decisão em causa.
5.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob ponto 5.1.1.
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 pela
requerente, às informações e documentos carreados para os autos pela
*******, pela ******* e pela *********, em cumprimento de despachos
proferidos em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em
05.12.2019, às declarações da requerente na mesma sede 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).
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O Tribunal tomou, também, em consideração a regra constante do n.º 3
do artigo 35.º da LAV, nos termos da qual, em caso de não comparência de
uma das partes (no caso, a requerida) à audiência de julgamento, o Tribunal
pode prosseguir o processo arbitral e proferir sentença com base na prova
apresentada.
5.2. Resolução das questões de direito
5.2.1. Um (breve) excurso pelo conjunto de regras e processos
aplicáveis em caso de contratação inicial e mudança de comercializador
de gás natural. Em especial, o procedimento de mudança de
comercializador.
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio, cumpre ao
Tribunal aquilatar se se verificam os pressupostos de que depende a reposição
da situação existente antes de se ter iniciado o procedimento de mudança de
comercializador.
Porém, antes de nos pronunciarmos concretamente sobre a questão a
dirimir, para melhor compreensão da realidade fáctica em apreço nestes autos,
importa explanar o essencial da evolução da disciplina substantiva e adjetiva a
que obedecem os procedimentos de contratação inicial e mudança de
comercializador de gás natural, com particular enfoque para o segundo.
Desde o Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro1, já se previa a
criação da figura do Operador Logístico de Mudança de Comercializador,
enquanto sujeito interveniente do Sistema Nacional de Gás Natural [artigo
14.º, alínea g)], independente nos planos jurídico, organizativo e da análise e
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como ao exercício das atividades de receção,
armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural, e à organização
dos mercados de gás natural, transpondo, parcialmente, para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que
estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural e que revoga a Diretiva n.º
98/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho. Sucessivamente
alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro (Orçamento do Estado para 2017).
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tomada de decisões relativamente a outras entidades que exerçam as
operações de produção, distribuição e comercialização de gás natural, com a
incumbência de simplificar e tornar efetiva a mudança de comercializador
pelos consumidores e, até, assegurar a gestão dos equipamentos de medida e a
recolha de informação local ou à distância (artigo 44.º do Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de julho2).
Sucede, todavia, que, até à adoção do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31
de março, por determinação da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, as atribuições do Operador Logístico de Mudança de
Comercializador foram provisoriamente cometidas e exercidas pela *******,
operador da rede nacional de transporte de gás natural (RNTGN), de acordo
com os procedimentos e prazos previstos no Despacho n.º 6973/2009, de 5
de março, também emanado da ERSE3. Apenas com o Decreto-Lei n.º
38/2017, de 31 de março, vem a ser aprovado, no plano legislativo, o regime
jurídico aplicável à atividade do Operador Logístico de Mudança de
Comercializador (OLMC) no âmbito do Sistema Nacional de Gás Natural (e
do Sistema Elétrico Nacional), “com a incumbência de garantir que a
mudança de comercializador de eletricidade e gás natural pelo consumidor
final seja efetuada de forma célere, baseada em regras e procedimentos
simples, transparentes, padronizados e desmaterializados, assim como
assegurar a efetivação do direito à informação dos consumidores”,
nomeadamente assegurando as funções de “operacionalização das mudanças
de comercializador nos mercados de eletricidade e de gás natural” e “gestão e
Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de transporte,
armazenamento subterrâneo, recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural
liquefeito, à distribuição e comercialização de gás natural e à organização dos mercados de
gás natural, e que completa a transposição da Diretiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Junho. Sucessivamente alterado, este diploma está em
vigor com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de outubro.
3
E, no caso do setor da energia elétrica, à EDP Distribuição – Energia, S.A., operador da
rede de distribuição de energia elétrica em média e alta tensão (MT e AT), de acordo com
os procedimentos e prazos previstos no Despacho n.º 2045-B/2006, de 26 de janeiro, e,
posteriormente, na Diretiva n.º 8/2012, de 21 de junho.
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manutenção da plataforma eletrónica de logística de mudança de
comercializador e prestação de informação”, as quais foram cometidas, por
intermédio daquele compêndio legal, à Agência para a Energia (*****), criada
pelo Decreto-Lei n.º 223/2000, de 9 de setembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2015, de 9 de abril [cf. artigos 2.º, 3.º, n.ºs 1 e 2, alíneas a)
e b) do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março].
Entre outras disposições, cumpre destacar o disposto nas normas dos
n.ºs 1 a 3 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março, nas quais
se reconhece a liberdade de escolha do consumidor final na seleção do
comercializador de energia elétrica ou de gás natural para a sua morada de
fornecimento e se comete ao OLMC a tarefa de verificação da “confirmação
do consumidor, prévia à efetiva mudança de comercializador, nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro4”, para as hipóteses
de contratos celebrados sem a presença física simultânea de consumidor e
comercializador e de contratos concluídos em local que não seja o
estabelecimento comercial daquele último. E, bem assim, o preceituado na
norma do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março, a qual
encarregou a ERSE de proceder à elaboração e aprovação de “mecanismos e
procedimentos de mudança de comercializador”, o que veio a ter lugar com a
Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, com entrada em vigor no dia
seguinte ao da sua publicação no Diário da República (e um período
transitório para a implementação dos novos procedimentos de 90 dias), sendo
tais procedimentos aplicáveis aos titulares provisórios das atribuições do
OLMC (********* no mercado do gás5) até à plena assunção de tais funções

Que aprovou o Regime Jurídico dos Contratos de Consumo celebrados à distância e fora
do estabelecimento comercial, alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho e pelo DecretoLei n.º 78/2018, de 15 de outubro (em vigor desde 1 de janeiro de 2019, nos termos do seu
artigo 4.º). Transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2011/83/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos dos
consumidores, que altera a Diretiva n.º 93/13/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º
1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva n.º
85/577/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º 97/7/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho.
5
E EDP Distribuição – Energia, S.A., no mercado da eletricidade.
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pela ******** (artigo 89.º do Anexo à Diretiva n.º 15/2018, de 10 de
dezembro).
Destarte, em termos próximos daqueles que vigoraram até então, veio,
agora, a Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, regular, entre outros, os
procedimentos de contratação inicial (artigos 49.º a 56.º do Anexo) e de
mudança de comercializador (artigos 57.º a 64.º do Anexo), entendida a
primeira como “a ação destinada a assegurar o fornecimento por um
comercializador a uma instalação consumidora de (…) gás natural (…), sem
que a mesma estivesse a ser previamente abastecida por outro
comercializador”, abrangendo as “novas instalações consumidoras, uma vez
ligadas à rede, ou instalações já existentes que se encontravam com
fornecimento não ativo” – cf. artigos 3.º, n.º 3, alínea e) e 49.º, n.º 1 do Anexo
– e a segunda como “a ação destinada a assegurar a migração de um contrato
de fornecimento de um comercializador cessante para um novo
comercializador” – cf. artigo 57.º, n.º 1 do Anexo. Ambos os procedimentos
envolvem as fases de apresentação de pedido por parte do comercializador,
aceitação/objeção (caso se verifique ou não algum dos motivos e causas de
objeção devidamente tipificadas, os quais se reconduzem a dificuldades de
concretização com sucesso do pedido que originou o processo em causa – cf.
artigo 3.º, n.º 3, alíneas a) e f) e artigo 7.º, n.º 2 do Anexo), atuação no local de
consumo (obrigatória no âmbito da contratação inicial, mas já não no âmbito da
mudança de comercializador – cf. artigos 49.º, n.º 3 e 57.º, n.º 2 do Anexo) e
ativação/recusa (caso se verifique ou não alguns dos motivos tipificados que
impedem a concretização da contratação solicitada pelo comercializador – cf.
artigos 3.º, n.º 3, alíneas d) e g), 53.º, 54.º, 61.º e 62.º do Anexo), encontrandose todas estas fases sujeitas a prazos máximos para a execução das tarefas ou
ações que lhe estão subjacentes (cf. artigos 9.º, 56.º e 64.º do Anexo) e
devendo o OLMC assegurar a não ocorrência, em simultâneo, de processos da
mesma natureza, ainda que despoletados por diferentes comercializadores (cf.
artigo 10.º, n.º 2 do Anexo, sendo este um dos fundamentos de objeção de
pedido – cf. artigos 50.º, n.º 1, alínea h) e 58.º, n.º 1, alínea e) do Anexo).
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Uma última palavra, ainda para efeitos de enquadramento, na
generalidade, da questão a decidir, para referir que, de acordo com o disposto
pelo n.º 1 do artigo 21.º do Anexo à Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro,
o comercializador, sempre que atue em representação do cliente na
apresentação de pedidos de contratação inicial e mudança de prestador do
serviço de fornecimento de gás natural, “deve assegurar previamente a
existência de autorização expressa para o efeito, concedida pelo cliente”, cuja
ausência constitui motivo de recusa, pelo OLMC, de pedido de mudança de
comercializador [artigo 61.º, alínea f) do Anexo].
Tendo presente tudo quanto antecede e dedicando mais algumas
considerações quanto ao espectro normativo que disciplina, em especial, o
procedimento de mudança de comercializador – em causa na situação em
análise –, nos termos do n.º 3 do artigo 62.º do Anexo à Diretiva n.º 15/2018,
de 10 de dezembro, “[a] ativação da mudança de comercializador, uma vez
comunicada é irreversível” – i.e., não admite anulação (cf. n.º 2 do artigo 63.º
do Anexo) –, “sem prejuízo de se poder solicitar um pedido de reposição da
situação inicial, de acordo com os respetivos procedimentos”, previstos, por
seu turno, nos n.ºs 3 a 7 do artigo 63.º do Anexo, segundo os quais “[o]
comercializador pode efetuar um pedido para ativação de uma
mudança de comercializador para o comercializador cessante, que se
destina estritamente a repor a situação inicial” (n.º 3), sendo “responsável
pelos encargos em que o operador de rede incorra para a (…) reposição do
pedido de mudança de comercializador” (n.º 4), a qual “não pode ocorrer
após 45 dias úteis a contar da data de ativação do pedido que lhe deu
origem” (n.º 5), salvo se a mudança tiver sido processada “sem a devida
autorização do cliente, não podendo todavia exceder os 3 meses a contar da
data de ativação do pedido que lhe deu origem” (n.º 7).
5.2.2. Do preenchimento dos pressupostos de que depende a
reposição da situação existente antes de se ter iniciado o procedimento
de mudança de comercializador
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Posto isto, como reveste meridiana clareza da factualidade adquirida e
julgada provada nos presentes autos, a requerente viu-se confrontada com a
circunstância de uma vizinha celebrar contrato com a *****para a instalação
de consumo correspondente ao imóvel onde reside a aqui demandante,
univocamente identificada por um Código Universal de Instalação, atribuído
pelo respetivo operador das redes de transporte e de distribuição (no caso, a
***********, por força do artigo 30.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15
de fevereiro, do artigo 20.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho,
do Contrato de Concessão da Rede de Distribuição Regional de Gás Natural
do Norte, celebrado entre o Estado Português e a************************6,
em 16 de dezembro de 1993, alterado por Apostilha outorgada em 3 de
outubro de 1995 e nos termos da minuta aprovada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 98/2008, de 23 de junho7) – vide artigos 88.º, n.º 3,
alínea b), 127.º, n.º 1, alínea a) e 198.º, n.ºs 1 e 3 do Regulamento de Relações
Comerciais do Setor do Gás Natural (RRCSGN)8 e as decisões em matéria de
facto sob alíneas b) e c) do ponto 5.1.1. supra].
Nessa sequência e num primeiro momento, porque o procedimento de
mudança de comercializador também importava a modificação do Registo de
Ponto de Entrega (RPE) da instalação consumidora de gás natural sita na
Avenida Antero de Quental, n.º 93, 4.º esquerdo, 4710-353, freguesia de São
6

A Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás passou a operar no mercado
com a marca EDP Gás Distribuição a 1 de janeiro de 2008. Em maio de 2016, a designação
social da empresa foi alterada para EDP Gás Distribuição, S.A. Com a aquisição pela REN
Gás S.A., a 4 de outubro de 2017, da totalidade do capital social da EDP Gás, S.G.P.S.,
S.A. ao Grupo EDP e, indiretamente, a sua subsidiária EDP Gás Distribuição, S.A., a
designação social da empresa passou a ser REN Portgás Distribuição, S.A. A 29 de maio de
2018 começou a utilizar a marca Portgás.
7
Aprova as minutas dos contratos de concessão de serviço público de distribuição regional
de gás natural a celebrar entre o Estado Português e as sociedades BEIRAGÁS –
Companhia de Gás das Beiras, S.A., LISBOAGÁS GDL – Sociedade Distribuidora de Gás
Natural de Lisboa, S.A., LUSITANIAGÁS – Companhia de Gás do Centro, S.A.,
PORTGÁS – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., SETGÁS – Sociedade
de Produção e Distribuição de Gás, S.A., e TAGUSGÁS – Empresa de Gás do Vale do
Tejo, S.A.
8
Aprovado pelo Regulamento n.º 416/2016 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de 29 de abril de 2016), com a terceira alteração
introduzida pelo Regulamento n.º 365/2019 da ERSE (Diário da República, 2.ª Série, de 24
de abril de 2019).
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Victor – que contem, nomeadamente, os dados de identificação do titular do
contrato de fornecimento de gás natural [cf. alínea b) do n.º 1 do artigo 127.º
do RRCSGN] – para mudança de titular, a qual se concretiza, também, no
âmbito de um procedimento autónomo e da iniciativa do comercializador
(artigos 39.º e seguintes do Anexo à Diretiva n.º 15/2018, de 10 de
dezembro), o OLMC comunicou à ************ uma objeção ao pedido
formulado por este comercializador, por falta de coincidência entre o Número
de Identificação Fiscal (NIF) do novo titular do RPE e o NIF inscrito no
pedido de mudança de comercializador, sem que estivesse a ocorrer em
simultâneo a alteração da titularidade da instalação consumidora [alínea d) do
n.º 1 do artigo 58.º do Anexo] – cf. alínea d) do ponto 5.1.1. supra.
Já num segundo momento, e na sequência de novo pedido de mudança
de comercializador submetido pela ******, ultrapassado que estaria o
fundamento de objeção à aceitação do pedido e não se verificando qualquer
dos motivos típicos de recusa, o OLMC adotou decisão de ativação daquele
pedido – cf. alíneas e) e f) do ponto 5.1.1. supra. Note-se, neste conspecto, que
não podia o OLMC recusar o pedido de mudança de comercializador com
fundamento na hipótese prevista na alínea f) do artigo 61.º do Anexo à
Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, visto que o cliente ****** solicitou,
de facto, a dita migração do contrato de fornecimento existente para o CUI
PT 1601 0000 0020 6615 EG do comercializador cessante (a aqui requerida)
para um novo comercializador (a *******), observando-se o disposto na parte
final do n.º 7 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro e na
segunda parte do n.º 1 do artigo 88.º do RRCSGN.
Em face do exposto, por intermédio da reclamação que despoletou a
presente ação arbitral, a requerente veio exigir à requerida (comercializador
cessante) a reposição da situação existente antes de se ter iniciado o
procedimento de mudança de comercializador, isto é, em suma, a reposição
do contrato de fornecimento de gás natural que mantinha com a requerida,
em detrimento da celebração de novo vínculo negocial, que pode importar a
assunção de encargos com a inspeção à instalação de gás.
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Com efeito, no caso particular das instalações de gases combustíveis em
edifícios, determina o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto9, que “[o]
abastecimento de gás à instalação de gás só pode ser ocorrer quando exista
declaração de inspeção atestando a aptidão da instalação para o início ou a
continuidade do abastecimento de gás” (artigo 19.º), emitida, aquela, na
sequência de uma inspeção realizada por uma Entidade Inspetora de Gás
(EIG) habilitada para o efeito, nos termos da Lei n.º 15/2015, de 16 de
fevereiro [artigos 2.º, alínea j), 13.º, n.ºs 1 e 2 e 16.º, n.ºs 1 e 2], cabendo ao
proprietário ou ao usufrutuário da instalação promover a inspeção e suportar
o respetivo encargo (artigo 17.º, n.º 1). Ressalva o n.º 3 do artigo 23.º do
mesmo diploma que “[a] mudança de comercializador de gás e a mudança de
titularidade no contrato de fornecimento de gás não implicam a realização de
inspeção extraordinária desde que não haja interrupção de fornecimento de
gás por motivos técnicos, nem se verifique nenhuma das situações descritas
no n.º 110 e exista uma declaração de inspeção válida que aprove a instalação e
que permita validar que não ocorreu a substituição de qualquer dos aparelhos
a gás e dos sistemas de ventilação e exaustão dos produtos da combustão dos
aparelhos a gás”.
Sucede que, como transmitido aos autos pela ******* sob artigo 8.º da
sua resposta, a propósito de pedido de reposição da situação existente antes de
se ter iniciado o procedimento de mudança de comercializador que, enquanto
comercializador, terá submetido junto do OLMC, constitui motivo de
objeção a tal pedido a ocorrência, prévia, de procedimento de mudança
de comercializador com alteração da titularidade da instalação

9

Estabelece o regime das instalações de gases combustíveis em edifícios. Este diploma está
em vigor desde 01.01.2018 e assume, neste momento, a redação que lhe foi dada pela Lei
n.º 59/2018, de 21 de agosto.
10
De acordo com o n.º 1 deste artigo, “as instalações de gás e a instalação dos aparelhos a
gás devem ser sujeitas a inspeção extraordinária quando ocorra uma das seguintes situações:
a) Se proceda à sua reconversão;
b) Sejam efetuadas alterações no traçado, na secção ou na natureza da tubagem nas partes
comuns ou no interior dos fogos, ou substituição dos componentes da instalação por
outros de tipo diferente;
c) Fuga de gás ou interrupção do seu fornecimento por existência de defeito do tipo-G.”
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consumidora, em que tenha sido efetuada e comunicada decisão de
ativação. Na verdade, como decorre da norma do n.º 3 do artigo 63.º do
Anexo à Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, a submissão de pedido
para ativação de uma mudança de comercializador para o comercializador
cessante destina-se estritamente a repor a situação inicial, o que, no caso,
não se afigura possível concretizar, em virtude de tal reposição, a ser operada,
reverter a favor de quem não é titular da instalação consumidora no respetivo
RPE.
Por conseguinte, tem de improceder a pretensão da requerente.

6. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação totalmente improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido.
Notifique-se.
Braga, 6 de março de 2020

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
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1. Nos termos do n.º 3 do artigo 62.º do Anexo à Diretiva n.º
15/2018, de 10 de dezembro, da Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, “[a] ativação da mudança de comercializador, uma vez
comunicada é irreversível” – i.e., não admite anulação (cf. n.º 2 do
artigo 63.º do Anexo) –, “sem prejuízo de se poder solicitar um
pedido de reposição da situação inicial, de acordo com os respetivos
procedimentos”, previstos, por seu turno, nos n.ºs 3 a 7 do artigo
63.º do Anexo, segundo os quais “[o] comercializador pode efetuar
um pedido para ativação de uma mudança de comercializador para o
comercializador cessante, que se destina estritamente a repor a
situação inicial” (n.º 3), sendo “responsável pelos encargos em que o
operador de rede incorra para a (…) reposição do pedido de
mudança de comercializador” (n.º 4), a qual “não pode ocorrer após
45 dias úteis a contar da data de ativação do pedido que lhe deu
origem” (n.º 5), salvo se a mudança tiver sido processada “sem a
devida autorização do cliente, não podendo todavia exceder os 3
meses a contar da data de ativação do pedido que lhe deu origem”
(n.º 7);
2. Como reveste meridiana clareza da factualidade adquirida e julgada
provada nos presentes autos, a requerente viu-se confrontada com a
circunstância de uma vizinha celebrar contrato de fornecimento de
gás natural com outro comercializador para a instalação de consumo
correspondente ao imóvel onde reside a demandante, univocamente
identificada por um Código Universal de Instalação, atribuído pelo
respetivo operador das redes de transporte e de distribuição (no
caso, a*******);
3. No caso particular das instalações de gases combustíveis em
edifícios, determina o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto, que
“[o] abastecimento de gás à instalação de gás só pode ser ocorrer
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quando exista declaração de inspeção atestando a aptidão da
instalação para o início ou a continuidade do abastecimento de gás”
(artigo 19.º), emitida, aquela, na sequência de uma inspeção realizada
por uma Entidade Inspetora de Gás (EIG) habilitada para o efeito,
nos termos da Lei n.º 15/2015, de 16 de fevereiro [artigos 2.º, alínea
j), 13.º, n.ºs 1 e 2 e 16.º, n.ºs 1 e 2], cabendo ao proprietário ou ao
usufrutuário da instalação promover a inspeção e suportar o
respetivo encargo (artigo 17.º, n.º 1);
4. Ressalva o n.º 3 do artigo 23.º do mesmo diploma que “[a] mudança
de comercializador de gás e a mudança de titularidade no contrato
de fornecimento de gás não implicam a realização de inspeção
extraordinária desde que não haja interrupção de fornecimento de
gás por motivos técnicos, nem se verifique nenhuma das situações
descritas no n.º 1 e exista uma declaração de inspeção válida que
aprove a instalação e que permita validar que não ocorreu a
substituição de qualquer dos aparelhos a gás e dos sistemas de
ventilação e exaustão dos produtos da combustão dos aparelhos a
gás”;
5. Constitui motivo de objeção a pedido de reposição da situação
existente a ocorrência, prévia, de procedimento de mudança de
comercializador com alteração da titularidade da instalação
consumidora, em que tenha sido efetuada e comunicada decisão de
ativação. Na verdade, como decorre da norma do n.º 3 do artigo
63.º do Anexo à Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, a
submissão de pedido para ativação de uma mudança de
comercializador

para

o

comercializador

cessante

destina-se

estritamente a repor a situação inicial, o que, no caso, não se afigura
possível concretizar, em virtude de tal reposição, a ser operada,
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reverter a favor de quem não é titular da instalação consumidora no
respetivo Registo de Ponto de Entrega.
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