Processo n.º 3088/2019
Requerente: *
Requerida: *
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que, em 04.06.2019, aderiu ao serviço de
fornecimento de energia elétrica oferecido pela requerida, alegou que, após
reflexão, solicitou o cancelamento do contrato no mesmo dia, continuando,
assim, a ser cliente da * e a receber faturas emitidas por aquele
comercializador, que tem pago. Mais aduziu que, não obstante o que precede,
tem recebido faturas emitidas pela aqui demandada para pagar quantias
correspondentes a consumos efetuados na vigência do contrato celebrado
com a *., referentes, nomeadamente, ao período entre 05.06.2019 e
20.08.2019, já liquidados e cobrados por aquele comercializador. Acrescentou,
ainda, que não compreende a posição da requerida, porquanto esta última, em
11.06.2019, confirmou o cancelamento do contrato, para, de seguida, exaltar
que o número de contador que surge mencionado nas faturas emitidas pela *
(2590 1846573934) não é o mesmo que aparece indicado nos documentos de
pagamento emitidos pela aqui demandada (1748713596), embora o local de
consumo seja o mesmo. Alegou, por último, que, ao contrário do que sustenta
a requerida, não deve à mesma a quantia de € 54,10 (cinquenta e quatro euros
e dez cêntimos). Pede que o Tribunal julgue a ação procedente e, em
consequência, declare não devidas à requerida quaisquer quantias pela mesma
reclamadas por via de faturas já emitidas ou que aquela venha a emitir e, bem
assim, a título de indemnização pelos incómodos e transtornos que lhe foram
causados pela situação litigiosa, condene a demandada ao pagamento de
indemnização no valor de € 541,00 (quinhentos e quarenta e um euros).
1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual começou por
alegar que, em 16.05.2019, celebrou com o requerente um contrato para o
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fornecimento de energia elétrica e de gás natural à instalação identificada com
o Código de Ponto de Entrega (CPE) PT 0002 0001 0644 4968 QM e com o
Código Universal de Instalação (CUI) PT 1601 0000 0010 5756 FT, por meio
de contacto telefónico, no qual o demandante forneceu e confirmou todos os
dados necessários para a conclusão do vínculo negocial. Mais aduziu que, no
referido contacto telefónico, além de ter informado o requerente que aquela
chamada teria caráter contratual, também transmitiu ao mesmo que, para
poder dar início ao processo de mudança de comercializador, o demandante
teria de responder à mensagem escrita (SMS – Short Message Service) que seria
enviada para o seu número de telemóvel, o que o requerente veio a fazer com
o envio de mensagem recebida pela aqui demandada às 18 horas e 2 minutos
daquele dia 16.05.2019. Acrescentou que, em 04.06.2019 (ou seja, 19 dias
depois), o requerente apresentou um pedido de livre resolução contratual
junto da requerida, o qual, apesar de extemporâneo, determinou a anulação do
contrato quanto à componente de gás natural em 11.06.2019, com a reposição
no comercializador cessante/anterior, no entanto, quanto à componente de
energia elétrica, porque não existia fornecimento anterior, para aquele local de
consumo, com outro comercializador, não foi possível proceder à reposição
junto de comercializador cessante/anterior, tendo a requerida, ainda assim,
informado o requerente que, caso não pretendesse continuar com o contrato,
sempre poderia celebrar novo contrato de fornecimento de energia elétrica
com outro comercializador, o que veio a acontecer em 20.08.2019. Alegou,
ainda, que, de facto, o CPE, o CUI e o número de contador associados ao
contrato celebrado com a requerida não correspondem aos que constam da
documentação emitida pela * que foi junta pelo reclamante, um facto que tem
origem na informação incorreta que foi prestada e confirmada pelo aqui
demandante aquando da celebração do contrato com a reclamada por via
telefónica, designadamente, o requerente indicou o Código de Ponto de
Entrega PT 0002 0001 0644 4968 QM e a morada de fornecimento *, sendo
que estas informações, na verdade, não têm correspondência. Aduziu, por
último, que, não obstante a situação litigiosa se dever a erro imputável ao
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requerente, disponibilizou-se para anular a faturação emitida durante a
vigência do contrato de fornecimento de energia elétrica, o que veio a fazer,
além de aceitar o pedido de resolução do contrato fora do prazo legal, pelo
que considera que o requerente, com a presente ação arbitral, se está a
aproveitar da “boa vontade” e da “flexibilidade” da requerida, agindo em
abuso do direito. Concluindo que não deve haver lugar à condenação da
requerida no pagamento de qualquer indemnização, a título de ressarcimento
de danos não patrimoniais, que o requerente não concretizou nem provou,
pede que o Tribunal julgue a ação improcedente, por não provada, com todas
as legais consequências.
2. Da inutilidade superveniente da lide quanto ao primeiro pedido
formulado pelo requerente
Nos termos do artigo 44.º, n.º 1 in fine e n.º 2, alínea c) da LAV1, o
tribunal arbitral ordena o encerramento do processo quando verifique que a
prossecução do mesmo se tornou, por qualquer outra razão além das
elencadas nas alíneas precedentes, inútil ou impossível.
Como é sabido, a impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide,
que constitui causa de extinção da instância – alínea e) do artigo 277.º do CPC
– verifica-se quando, por facto ocorrido na pendência de tal instância, “a
pretensão do autor não se pode manter, por virtude do desaparecimento dos
sujeitos ou do objecto do processo, ou encontra satisfação fora do esquema
da providência pretendida. Num e noutro caso, a solução do litígio deixa de
interessar – além, por impossibilidade de atingir o resultado visado; aqui, por
ele já ter sido atingido por outro meio.”2
Com efeito, no caso vertente e em relação à primeira pretensão
deduzida nestes autos pelo requerente, verifica-se que a requerida, já após a
instauração desta ação arbitral, procedeu à “anulação” de toda a faturação de
1

Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14.12, que conserva, até
ao momento, a sua redação originária.
2
JOSÉ LEBRE DE FREITAS, JOÃO REDINHA, RUI PINTO, Código de Processo Civil anotado,
Volume 1.º – Artigos 1.º a 380.º, 2.ª edição, 2008, anotação 3 ao artigo 287.º, p. 512.
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energia elétrica emitida durante o período de vigência do contrato que a ligou
ao demandante – cf. documento junto a fls. 28-31 dos autos –, tal como este
último expressamente reconheceu em sede de audiência arbitral.
Desta forma, o requerente conseguiu encontrar satisfação para a sua
primeira pretensão fora do esquema da providência requerida, pelo que, nessa
parte, deixou de existir qualquer efeito útil na decisão a proferir3.
Ante o exposto e nessa conformidade, declara-se extinta a instância
quanto ao primeiro pedido formulado pelo requerente, prosseguindo os
autos para conhecimento e apreciação da segunda pretensão formulada pelo
requerente.
3. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se assiste ou não
ao requerente o direito a ser ressarcido por danos alegadamente infligidos pela
requerida, que aquele computou em € 541,00 (quinhentos e quarenta e um
euros).
4. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e a
contestação, há uma questão substantiva nuclear a resolver: a questão da
verificação dos pressupostos constitutivos do direito a indemnização invocado
pelo demandante, nos termos do instituto da responsabilidade civil.
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:

3

JOSÉ LEBRE DE FREITAS e ISABEL ALEXANDRE, Código de Processo Civil Anotado – Volume
2.º, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, p. 546 e ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA E
SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, 2.ª edição revista, Coimbra, Coimbra Editora,
1985, pp. 533-534.
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a) A requerida tem por objeto social, entre outros, a comercialização
de todo o tipo de produtos energéticos, em especial a energia
elétrica e o gás natural;
b) Em 16.05.2019, a requerida estabeleceu contacto telefónico com o
requerente, com vista à celebração de contrato de fornecimento de
energia elétrica e de gás natural com o demandante – facto que se
julga provado com base na gravação áudio junta aos autos pela
requerida, no mesmo documento junto a fls. 23 e 47 dos autos e nas
declarações do requerente em sede de audiência arbitral realizada em
17.07.2020;
c) Nesse contacto telefónico, o requerente, depois de manifestar o seu
acordo sobre as condições contratuais propostas, ratificar os seus
dados pessoais e tomar posição sobre o tratamento a oferecer a tais
dados pela requerida, confirmou a esta que a morada de faturação e
de contador era *, o Código de Ponto de Entrega (CPE) era o PT
0002 0001 0644 4968 QM e o Código Universal de Instalação (CUI)
era o PT 1601 0000 0010 5756 FT – facto que se julga provado com
base na gravação áudio junta aos autos pela requerida, mormente os
minutos 04:55 a 06:54 da mesma;
d) Ainda no decurso daquele contacto telefónico, a requerida informou
o requerente que este iria receber uma mensagem escrita (SMS –
Short Message Service), com as características da oferta contratada, à
qual aquele deveria responder com a palavra “Aceito” para tornar
vinculativo o acordo alcançado – facto que se julga provado com
base na gravação áudio junta aos autos pela requerida, mormente os
minutos 06:57 a 07:07 da mesma;
e) Concluído o contacto telefónico, no mesmo dia, pelas 18 horas e 1
minuto, a requerida enviou uma mensagem escrita ao requerente,
com o seguinte teor: «*, remete-lhe a oferta de eletricidade e gás solicitada
com desc. 4% Total Fatura + 1% para sempre por aderir à fatura eletrónica +
6% desc. no 1.º ano sobre Tarifa Endesa, total de 11% desconto no Total
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Fatura. Preços revistos a 1 de janeiro com IPC e componentes regulados fixados
pelo governo. Para contratar esta oferta responda a esta mensagem com
ACEITO, autorizando-nos a realizar os trâmites com a distribuidora.
Obrigado por confiar na *» – facto que se julga provado com base no
mesmo documento junto a fls. 23 e 47 dos autos;
f) Em resposta à mensagem escrita referida em e), no mesmo dia, pelas
18 horas e 2 minutos, o requerente enviou mensagem à requerida
com a palavra «ACEITO» – facto que se julga provado com base no
mesmo documento junto a fls. 23 e 47 dos autos e nas declarações
do requerente em sede de audiência arbitral realizada em 17.07.2020;
g) Em 31.05.2019, a requerida submeteu, via portal de switching do
Gestor do Processo de Mudança de Comercializador (“GPMC”),
pedido de contratação inicial de energia elétrica para a instalação
com o CPE PT 0002 0001 0644 4968 QM, que foi aceite, na mesma
data, pelo Operador Logístico de Mudança de Comercializador
(“OLMC”) – facto que se julga provado com base nos documentos
juntos sob “Anexo 2” – relativos ao Processo GPMC identificado
com o n.º 200252019000410239 – com a resposta dirigida aos autos
pela *, em cumprimento do despacho proferido em sede de
audiência arbitral realizada em 17.07.2020;
h) Em 04.06.2019, o requerente comunicou à requerida a sua decisão
de cancelar o contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás
natural com a mesma concluído, com reposição no comercializador
anterior – facto que se julga provado com base no documento junto
a fls. 4 dos autos e nas declarações do requerente em sede de
audiência arbitral realizada em 17.07.2020;
i) Em 05.06.2019, o OLMC adotou decisão de ativação do pedido de
contratação inicial – facto que se julga provado com base no
documento junto sob Doc. 1 com a resposta dirigida aos autos pela
*. e nos documentos juntos sob “Anexo 2” – relativos ao Processo
GPMC identificado com o n.º 200252019000410239 – com a
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resposta dirigida aos autos pela *, ambas em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
17.07.2020;
j) Na sequência da comunicação referida sob alínea h) e quanto à
componente de energia elétrica do contrato, a requerida informou o
requerente, por intermédio de missiva emitida em 14.06.2019, que
«(…) não foi possível proceder à anulação do seu contrato uma vez que o mesmo
é uma contratação inicial e já se encontra ativo. Desta forma, caso pretenda
cessar o contrato com a * deverá celebrar contrato junto da comercializadora pela
qual pretenda optar, sendo que o mesmo segue em vigor com a Endesa até que
exista um pedido de mudança de comercializador ou de cancelamento definitivo,
porém, teríamos todo o gosto em mantê-lo como nosso cliente. (…)» – facto que
se julga provado com base no documento junto a fls. 25 dos autos;
k) Em 15.07.2019, a requerida emitiu o documento de pagamento n.º
19070310115577499, que contem a fatura n.º 0311907/44008711,
relativa ao período de consumos entre 05.06.2019 e 05.07.2019, com
o valor total de € 26,65 (vinte e seis euros e sessenta e cinco
cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento
junto a fls. 12-13 dos autos;
l) Em 09.08.2019, a solicitação de *, a *. submeteu, via portal de
switching do GPMC, pedido de mudança de comercializador de
energia elétrica para a instalação com o CPE PT 0002 0001 0644
4968 QM, que foi aceite, em 19.08.2019, pelo OLMC – facto que se
julga provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 3” –
relativos

ao

Processo

GPMC

identificado

com

o

n.º

2000220190005664557 – com a resposta dirigida aos autos pela *,
em cumprimento do despacho proferido em sede de audiência
arbitral realizada em 17.07.2020;
m) Em 13.08.2019, a requerida emitiu o documento de pagamento n.º
19080310112420599, que contem a fatura n.º 0311908/43007736,
relativa ao período de consumos entre 06.07.2019 e 05.08.2019, com
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o valor total de € 15,95 (quinze euros e noventa e cinco cêntimos) –
facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 9-11
dos autos;
n) Em 21.08.2019, sem que tenha havido lugar a prévia atuação no
local de consumo, o OLMC adotou decisão de ativação do pedido
de mudança de comercializador – facto que se julga provado com
base no documento junto sob Doc. 1 com a resposta dirigida aos
autos pela *. e nos documentos juntos sob “Anexo 3” – relativos ao
Processo GPMC identificado com o n.º 2000220190005664557 –
com a resposta dirigida aos autos pela *, ambas em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
17.07.2020;
o) Na mesma data, a requerida emitiu o documento de pagamento n.º
19080310119566599, que contem a fatura n.º 0311908/42012249,
relativa ao período de consumos entre 06.08.2019 e 20.08.2019, com
o valor total de € 11,50 (onze euros e cinquenta cêntimos) – facto
que se julga provado com base no documento junto a fls. 7-8 dos
autos;
p) Ao local de consumo sito na Rua Visconde de Fraião, n.º 20, 1.º
andar esquerdo frente, 4715-347, Braga corresponde o CPE PT
0002 0001 0283 9886 HN – facto que se julga provado com base no
documento junto sob Doc. 2 com a resposta dirigida aos autos pela
* e nos documentos juntos sob “Anexo 4” e sob “Anexo 5” –
relativos

ao

Processo

GPMC

identificado

com

o

n.º

2000220190001665685 e ao Processo GPMC identificado com o n.º
2000220190002169573, respetivamente – com a resposta dirigida
aos autos pela *, ambas em cumprimento do despacho proferido em
sede de audiência arbitral realizada em 17.07.2020;
q) O CPE PT 0002 0001 0644 4968 QM identifica o local de consumo
sito na * – facto que se julga provado com base no documento junto
sob Doc. 1 com a resposta dirigida aos autos pela * e nos
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documentos juntos sob “Anexo 1”, “Anexo 2” e “Anexo 3” –
relativos aos Processos GPMC melhor identificados com o n.º
2000220190002150947, com o n.º 200252019000410239 e com o n.º
2000220190005664557, respetivamente – com a resposta dirigida
aos autos pela *, ambas em cumprimento do despacho proferido em
sede de audiência arbitral realizada em 17.07.2020;
r) Entre 08.03.2018 e 29.03.2019, o requerente foi titular de contrato
de fornecimento de energia elétrica para o local de consumo sito na
*, celebrado com a *, o qual, por sua iniciativa, cessou a produção de
efeitos por denúncia – facto que se julga provado com base no
documento junto sob Doc. 1 com a resposta dirigida aos autos pela
*. e nos documentos juntos sob “Anexo 1” – e relativos ao Processo
GPMC identificado com o n.º 2000220190002150947 – com a
resposta dirigida aos autos pela *, ambas em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
17.07.2020.
5.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, para além dos
factos que se encontram em contradição com os julgados provados e dos
prejudicados por estes e excluindo-se aqueles que são meramente conclusivos,
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.
da sentença
Nos termos 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, aos documentos remetidos pela
* e pela *, ambas em cumprimento do despacho proferido em sede de
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audiência arbitral realizada em 17.07.2020, às declarações do 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).

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 energia elétrica. Em especial, o procedimento de contratação inicial.
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 constitutivos do direito a
indemnização invocado pelo requerente, que este último computou no valor
de € 541,00 (quinhentos e quarenta e um euros).
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
procedimental que regula os procedimentos de contratação inicial e mudança
de comercializador de eletricidade.
Desde a adoção do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15.02.4 que se previa a
criação da figura do Operador Logístico de Mudança de Comercializador,
enquanto sujeito interveniente do Sistema Elétrico Nacional [artigo 14.º, alínea
g)], independente nos planos jurídico, organizativo e da análise e tomada de
decisões relativamente a outras entidades que exerçam as operações de
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema
elétrico nacional, bem como ao exercício das atividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
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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produção, distribuição e comercialização de energia, com a incumbência de
simplificar e tornar efetiva a mudança de comercializador de energia elétrica
pelos consumidores e, até, assegurar a gestão dos equipamentos de medida e a
recolha de informação local ou à distância (artigo 58.º do Decreto-Lei n.º
172/2006, de 23 de agosto5, na sua versão primitiva).
Sucede, todavia, que, até à adoção do Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31
de março6, 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 de distribuição 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 8/2012, de 21 de junho, ambos
emanados da ERSE. 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 Elétrico Nacional (e do Sistema Nacional de Gás Natural),
“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 manutenção da plataforma eletrónica
de logística de mudança de comercializador e prestação de informação”, as
quais foram cometidas, por intermédio deste compêndio legal, à Agência para
a Energia (ADENE), criada pelo Decreto-Lei n.º 223/2000, de 9 de setembro,
Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do sistema
elétrico nacional (SEN), aprovados pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de produção,
transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de
eletricidade. Sucessivamente alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho.
6
Aprova o regime jurídico aplicável à atividade de operador logístico de mudança de
comercializador de eletricidade e gás.
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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 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 fevereiro7”, 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
(nomeadamente, a *.), até à plena assunção de tais funções pela * (artigo 89.º
do Anexo)8.

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.
8
Nos termos do artigo 10.º do Regulamento n.º 356-A/2020 (estabelece medidas
excecionais no âmbito do SEN e do SNGN, em face do contexto da pandemia da doença
COVID-19), emanado da ERSE e publicado em Diário da República n.º 70/2020, 2.º
Suplemento, Série II de 2020-04-08, “[p]ara efeitos de aplicação dos procedimentos de
mudança de comercializador, aprovados com a Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, a
data de início das operações de mudança de comercializador no setor elétrico em
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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), entendido o
primeiro como “a ação destinada a assegurar o fornecimento por um
comercializador a uma instalação consumidora de energia elétrica (…), 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 o segundo 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).
plataforma exclusivamente implementada e gerida pelo Operador Logístico da Mudança de
Comercializador é fixado em 1 de outubro de 2020.”
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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 eletricidade, “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 contratação inicial – em causa na situação em análise –, não
se verificando fundamento de recusa e determinado valor de leitura do
equipamento de medição (em conformidade com o disposto pelo Guia de
Medição, Leitura e Disponibilização de Dados do setor elétrico), reportado à
data da intervenção no local de consumo, há lugar à ativação do pedido de
contratação inicial, ou seja, concretiza-se a contratação solicitada pelo
comercializador, uma decisão que é comunicada a este último pelo OLMC e
tem caráter irreversível (sem prejuízo de se poder solicitar um pedido de
reposição da situação inicial, de acordo com os respetivos procedimentos) –
artigo 54.º, n.ºs 1 a 5 do Anexo à Diretiva. De resto, num processo de
contratação inicial, só pode haver lugar à anulação do pedido de ligação por
deteção de um erro no processo, a pedido do comercializador – caso em que
este pode efetuar um pedido para ativação de uma denúncia de contrato, que
se destina estritamente a repor a situação inicial –, e nunca depois de efetuada
a sua ativação ou após a atuação no local de consumo ou emitida a respetiva
ordem de serviço – artigo 55.º, n.ºs 1 a 3 do Anexo à Diretiva.
5.2.2. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito a
indemnização invocado pelo requerente
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Posto isto, importa, então, emitir pronúncia sobre a questão a resolver,
qual seja a de curar de saber se se verificam os pressupostos constitutivos do
direito a indemnização de que o requerente se arroga e opõe à requerida, no
valor de € 541,00 (quinhentos e quarenta e um euros), uma pretensão que se
pode reconduzir, no universo das fontes das obrigações, ao instituto da
responsabilidade civil contratual.
Por princípio, em obséquio aos princípios da autonomia privada e da
igualdade, vigora a regra segundo a qual os prejuízos devem ser suportados
pelo portador ou titular dos interesses afetados, não podendo este repercutilos na esfera de terceiros. Trata-se de um como corolário lógico da velha
máxima latina casum sentit dominus, que pode ser muito literalmente traduzida
como “o dono sofre o acaso”. Porém, em certos casos, quando alguém atuou
(por ação ou por omissão) como condição de um certo prejuízo, este já pode ser
imputado a certa pessoa (tipicamente a quem o causou ou, podendo fazê-lo,
não o evitou): estamos, em tais situações, no domínio da responsabilidade
civil, cuja finalidade primordial consiste, precisamente, eliminar um dano,
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
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pela doutrina, sendo que a mais comum enumera cinco pressupostos
cumulativos da responsabilidade civil enquanto fonte de obrigações, a saber:
1) facto humano voluntário, objetivamente controlável ou
dominável pela vontade, que tanto pode consistir numa ação
(facto positivo) que viole o dever geral de abstenção ou de não
intervenção na esfera do titular do direito absoluto, como numa
omissão ou abstenção (facto negativo);
2) ilicitude, enquanto reprovação da conduta do agente em termos de
antijuridicidade, nuns casos por violação de um direito absoluto de
terceiro ou violação de uma norma destinada a proteger interesses
alheios, noutros casos pelo incumprimento das suas obrigações pelo
devedor;
3) culpa, enquanto juízo de reprovação ou censura do agente que, em
face das circunstâncias do caso concreto, e atendendo às suas
capacidades, podia e devia ter agido de modo diferente;
4) dano, entendida como “toda a perda causada em bens jurídicos,
legalmente tutelados, de caráter patrimonial ou não”9 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
9

JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, 1990, pp. 480-481.
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curso normal das coisas, se pode considerar apto a produzir o dano
(condição adequada), afastando-se todos os demais que só por
virtude de circunstâncias extraordinárias ou excecionais o passam ter
determinado.
Por outro lado, no quadro da tipologia das modalidades de
responsabilidade

civil,

é

típica

a

adoção

da

summa

divisio

entre

responsabilidade civil contratual ou obrigacional e responsabilidade
civil extracontratual, extraobrigacional, aquiliana ou delitual, emergindo
a primeira do incumprimento ou violação de uma obrigação, fundada num
contrato, num negócio jurídico unilateral ou na própria lei, enquanto a
segunda radica na violação de direitos absolutos ou de normas legais de
proteção de interesses alheios. Sendo certo que qualquer uma das modalidades
enunciadas despoleta a mesma consequência – a obrigação de indemnizar –,
regulada, em termos comuns, nos artigos 562.º a 572.º do Código Civil, foi
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
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conexão com a ideia de que, com a evolução técnica e tecnológica inerente à
mundividência atual, vivemos numa “sociedade de risco”, pelo que a
convivência em sociedade implica sempre uma perigosidade, ainda que
diminuta. Assim, consolidou-se a ideia de que quem aproveita em seu
benefício ou detém a direção efetiva de uma atividade que implica um risco de
causar prejuízos a outrem, deve responsabilizar-se pelos prejuízos que essa
atividade cause. Já no que respeita à responsabilidade por factos lícitos, em
certos casos, a ordem jurídica permite que alguém sacrifique um bem jurídico
de menor relevância em ordem a proteger um bem jurídico de maior valor,
porém, o facto de o Direito substantivo suportar tal conduta não exime o seu
autor de, na medida em que ela implicou a violação de um direito de outrem,
ressarcir o lesado dos prejuízos causados.
No caso em apreço, verifica-se que as partes deste processo se acharam
ligadas por uma relação jurídica obrigacional, concretamente um contrato
misto, com elementos de compra e venda (artigo 874.º do Código Civil) e de
prestação de serviço (artigo 1154.º do Código Civil) por terceiro, de execução
duradoura, nos termos do qual a requerida, “única contraparte do utente no
contrato” se obrigou à “venda da eletricidade e a promessa da prestação do
serviço pelo terceiro operador da rede, consubstanciada na instalação e
manutenção do contador, na entrega da eletricidade e na medição do
consumo”10 (prestação de execução continuada), encontrando-se o requerente
adstrito à contraprestação, de execução periódica, consistente no pagamento
do preço proporcional à energia elétrica por aquele efetivamente consumida,
fixado por unidade de medida (kWh), e reconduzível à figura da venda ad
mensuram (artigo 887.º do Código Civil)11.
PEDRO FALCÃO, Eletricidade e Responsabilidade, in Revista de Direito da Responsabilidade,
Ano 1, 2019, pp. 1012-1031, em especial pp. 1025-1026.
11
Isto porque, à luz da atual configuração normativa do Sistema Elétrico Nacional (SEN),
assente, por um lado, numa sucessão de relações jurídicas, económica e juridicamente
autonomizadas, que se estabelecem entre os vários sujeitos que operam no mercado da
energia elétrica e integram a sua cadeia de valor (a qual compreende as etapas de produção,
transporte e distribuição e consumo), e, por outro lado, no princípio da separação (unbundling)
entre as várias atividades do setor elétrico, nomeadamente as atividades de distribuição e de
comercialização (vide artigos 36.º, n.º 1 e 43.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de
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Como tal, a questão de saber se se concretizam os pressupostos da
alegada obrigação de indemnizar identifica-se com a questão da verificação
cumulativa dos requisitos constitutivos da responsabilidade civil contratual.
Destarte, 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
fevereiro), comercializador e operador da rede de distribuição de energia elétrica acham-se
ligados por contrato de uso de redes [artigo 78.º do Regulamento de Relações Comerciais
do Setor Elétrico, doravante “RRCSE” – aprovado pelo Regulamento n.º 561/2014 da
ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de
22 de dezembro de 2014), com a primeira alteração introduzida pelo Regulamento n.º
632/2017 da ERSE (Diário da República, 2.ª Série, de 21 de dezembro de 2017) – e artigos
8.º e seguintes do Regulamento de Acesso às Redes e às Interligações – aprovado pelo
Regulamento n.º 560/2014 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
(Diário da República, 2.ª Série, de 22 de dezembro de 2014), com a primeira alteração
introduzida pelo Regulamento n.º 620/2017 da ERSE (Diário da República, 2.ª Série, de 18
de dezembro de 2017) –, vínculo negocial por intermédio do qual o operador da rede se
obriga a proporcionar ao comercializador o gozo das infraestruturas que tem a seu cargo
para o fim de nelas fazer transitar a eletricidade e de nelas criar pontos de ligação (de
receção e de entrega de eletricidade), e que se assume como um contrato a favor de
terceiro, em que o terceiro beneficiário é o consumidor de eletricidade, com a nuance, face
à configuração típica daquele tipo contratual, de o promissário (no caso, o comercializador
com quem o consumidor contratou o fornecimento de energia elétrica) responder (em
termos semelhantes àqueles em que o comitente responde perante o comissário – artigo
500.º do Código Civil) pelo cumprimento das obrigações do promitente (no caso, o
operador da rede de distribuição), como resulta do disposto pelo artigo 10.º, n.º 1 do
Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural –
aprovado pelo Regulamento n.º 629/2017 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de 20 de dezembro de 2017) –, que reza
conforme segue: “Os comercializadores respondem pelos diversos aspetos da qualidade de
serviço junto dos clientes com quem celebrem um contrato de fornecimento, sem prejuízo
da responsabilidade dos operadores de redes ou das infraestruturas com quem
estabeleceram contratos de uso das redes e do direito de regresso sobre estes.”
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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;
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”12, 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
12

PEDRO ROMANO MARTINEZ, Cumprimento Defeituoso. Em especial na Compra e Venda e na
Empreitada, Coleção Teses, Almedina, 2001, pp. 129-157.
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conhecimento, emitindo reservas, relevância do vício e verificação
de danos específicos”»13.
Escusando-nos a desenvolver aqui um excurso sobre cada uma das
modalidades de incumprimento identificadas, na medida em que tal labor
encerraria um exercício manifestamente despiciendo, extrai-se da alegação
vertida pelo demandante no requerimento inicial que, de acordo com a
posição pela mesmo assumida nestes autos, assiste-lhe o direito à tutela
reparatória que reclama em virtude de a aqui demandada não ter “cancelado”
imediatamente o contrato que havia anteriormente celebrado com aquela – o
que faria com que continuasse a ser cliente da carteira da * –, antes tendo
procedido, indevidamente, à emissão de documentos de pagamento para
liquidação e cobrança de quantias relativas a consumos também faturados por
aqueloutro comercializador.
Com o devido respeito, cremos que não assiste razão ao requerente.
Conforme resulta das decisões em matéria de facto sob alíneas c), p), q)
e r) do ponto 5.1.1. supra, no decurso do contacto telefónico mantido entre
requerente e requerida, com vista à celebração de contrato de fornecimento de
energia elétrica e de gás natural, o primeiro confirmou à segunda que o CPE
do local de consumo em causa naquele negócio jurídico – Rua Visconde de
Fraião, n.º 20, 1.º andar esquerdo frente, 4715-347, Braga – era o PT 0002
0001 0644 4968 QM, quando, na verdade, tal Código de Ponto de Entrega
identifica o ponto de entrega sito na *, onde o demandante residiu e para o
qual manteve contrato ativo com a * entre 08.03.2018 e 29.03.2019.
Note-se, aliás, que, em sede de audiência arbitral, o próprio requerente
admitiu que, aquando do primeiro contacto mantido com a requerida tendente
à conclusão do contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás natural,
podia estar munido de fatura relativa ao contrato que vigorou para o ponto de
entrega sito na Rua D. Pedro V, n.º 279, Apartamento 3-1, Braga, e, então, ter
13

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.
Tribunal Arbitral de Consumo

comunicado o Código de Ponto de Entrega constante de tal fatura à aqui
demandada como sendo supostamente correspondente ao local de consumo
sito na *.
Com efeito, nos termos dos n.ºs 1 e 4 do artigo 229.º do RRCSE e dos
n.ºs 1 a 3 do artigo 27.º do Anexo à Diretiva, cada ponto da rede onde se
faz a entrega ou receção de energia elétrica à instalação de um
consumidor é identificável através de um código universal e único, que
toma a designação de Código de Ponto de Entrega (CPE), de que é
titular o cliente do serviço de fornecimento de eletricidade e que é atribuído
pelo operador da rede antes da concretização da ligação da instalação à rede.
Ora, na situação vertente, reveste meridiana clareza que o erro na
identificação da instalação consumidora, com a indicação de um CPE
incorreto, é imputável ao requerente.
Acresce que, conforme assinala a requerida, depois da celebração do
contrato à distância [i.e. sem presença física simultânea de consumidor e
fornecedor de bens ou prestador de serviços, integrado num sistema de venda
ou prestação de serviços organizado para o comércio à distância mediante a
utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de comunicação à distância até à
celebração do contrato, incluindo a própria celebração – artigo 3.º, alínea f) do
Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro] – com o envio de consentimento
escrito pelo requerente à requerida (como imposto pelo n.º 7 do artigo 5.º do
mesmo Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro) –, nos termos do artigo
10.º, n.º 1, alínea c) do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro, “[o]
consumidor tem o direito de resolver o contrato sem incorrer em quaisquer
custos, para além dos estabelecidos no n.º 3 do artigo 12.º e no artigo 13.º
quando for caso disso, e sem necessidade de indicar o motivo, no prazo de 14
dias a contar do dia da celebração do contrato, no caso dos contratos de
fornecimento de água, gás ou eletricidade, que não estejam à venda em
volume ou quantidade limitados, de aquecimento urbano ou de conteúdos
digitais que não sejam fornecidos num suporte material”, devendo, para tal,
enviar, naquele prazo, uma declaração inequívoca de resolução ao fornecedor
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de bens ou prestador de serviços, isto é, uma “declaração em que o
consumidor comunica, por palavras suas, a decisão de resolver o contrato
designadamente por carta, por contacto telefónico, pela devolução do bem ou
por outro meio suscetível de prova, nos termos gerais”, externada,
designadamente (mas não necessariamente), através do modelo de «Livre
resolução» constante da parte B do anexo ao Decreto-Lei (artigo 11.º, n.ºs 1 a
3 do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro)14.
Porém, no caso em apreço, em face das decisões em matéria de facto
sob alíneas f) e h) do elenco de factos julgados provados, verifica-se que a
declaração de vontade de desvinculação do contrato emitida pelo
requerente foi enviada à requerida já decorridos 19 dias desde a data da
celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica, pelo que, por
extemporaneidade, podia a requerida opor-se ao exercício do “direito de livre
resolução” (ou, talvez, numa designação mais rigorosa em termos técnicojurídicos, “direito de arrependimento”) pelo aqui demandante.
Sem prejuízo, nos termos do n.º 1 do artigo 106.º-B do RRCSE, o
contrato de fornecimento de energia elétrica pode cessar, nomeadamente,
“[p]or denúncia por parte do cliente, nos termos previstos no contrato”
[alínea b)] e “pela celebração de contrato de fornecimento com outro
comercializador” [alínea c)]. Na situação ora em análise, diversamente, o
requerente declarou à requerida que pretendia o “cancelamento” do contrato
concluído com a aqui demandada, com reposição no comercializador anterior
[cf. alínea h) do ponto 5.1.1. supra]. Destarte, atento o facto de o contrato de
fornecimento de energia elétrica ter sido celebrado para o local de consumo
14

Assim, o legislador reconhece liberdade de forma ao consumidor para praticar o ato de
que depende a verificação da condição resolutiva, legal e potestativa que é, afinal, o
exercício do direito de arrependimento, facilitando, sobremaneira, o cumprimento do seu
ónus probatório (artigo 11.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro), não
prescindindo, contudo, que aquela declaração de vontade, para se tornar eficaz, constitua
uma manifestação firme e categórica, para além da dúvida razoável, da intenção de se
desvincular do contrato celebrado com o profissional e, por essa via, fazer extinguir as
obrigações de execução daquele negócio jurídico (artigo 11.º, n.º 5 do Decreto-Lei n.º
24/2014, de 14 de fevereiro) e determinar a operatividade do efeito restitutório do que
houver sido prestado (artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de fevereiro).
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identificado com o CPE PT 0002 0001 0644 4968 QM, bem como as decisões
em matéria de facto sob alíneas i) e r) do ponto 5.1.1. desta sentença, ainda
que se admita que a requerida poderia, no próprio dia 04.06.2019 (portanto,
no dia anterior ao da ativação do pedido de contratação inicial, considerando,
ainda, que não terá havido lugar a atuação no local de consumo ou a emissão
de ordem de serviço para o efeito), efetuar um pedido para ativação de uma
denúncia de contrato, sempre se teria de concluir, em todo o caso, que não
era possível satisfazer a pretensão de reposição da situação existente
antes de se ter iniciado o processo de contratação inicial, visto que o
último contrato que vigorou para aquele local de consumo cessou a sua
produção de efeitos em 29.03.2019, por denúncia, da iniciativa do aqui
requerente.
Por conseguinte, e em suma, não merece censura o comportamento da
requerida, seja no que tange à atendibilidade do pedido de “cancelamento” do
contrato com reposição no comercializador anterior, seja no que respeita à
emissão de faturas mensais relativas ao período de vigência do contrato (cuja
cessação se deu com a ativação de pedido de mudança de comercializador em
21.08.2019 – cf. alínea n) do ponto 4.1.1. supra), em face do determinado pelos
artigos 4.º e 9.º, n.ºs 1, 2 e 4 da Lei dos Serviços Públicos Essenciais15 e pelos
artigos 119.º, 120.º e 132.º do RRCSE.
Concluindo-se, desta forma, que, o requerente não logrou demonstrar
qualquer comportamento antijurídico praticado pela requerida que possa ter
dado causa aos alegados danos não patrimoniais consistentes em incómodos e
transtornos (os quais, cremos, nunca seriam merecedores da tutela do Direito,
atento o critério legal previsto no n.º 1 do artigo 496.º do Código Civil) – o
que corresponde, na responsabilidade contratual, ao facto ilícito –, dada a
natureza cumulativa dos pressupostos constitutivos do direito a indemnização,
revela-se manifestamente despiciendo conhecer dos demais requisitos (culpa,

15

Aprovada pela Lei n.º 23/96, de 26 de julho, sucessivamente alterada e atualmente com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2019, de 29.07 (em vigor desde 28.08.2019).
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dano e nexo de causalidade) acima enunciados, julgando-se, desde já,
improcedente o segundo pedido formulado pelo requerente.

6. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, decide-se:
a) Declarar extinta a instância quanto ao primeiro pedido
formulado pelo requerente, por inutilidade superveniente da lide;
b) Julgar improcedente, por não provado, o segundo pedido
formulado pelo requerente, absolvendo-se a requerida do mesmo.
Notifique-se.
Braga, 14 de agosto de 2020

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
1. Em termos próximos daqueles que vigoraram até então, a Diretiva
n.º 15/2018, de 10 de dezembro veio 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),
entendido o primeiro como “a ação destinada a assegurar o
fornecimento

por

um

comercializador

a

uma

instalação

consumidora de energia elétrica (…), sem que a mesma estivesse a
Tribunal Arbitral de Consumo

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 o
segundo 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;
2. 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), encontrando-se 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
Operador Logístico de Mudança de Comercializador (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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3. 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 eletricidade, “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];
4. Não se verificando fundamento de recusa e determinado valor de
leitura do equipamento de medição (em conformidade com o
disposto pelo Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de
Dados do setor elétrico), reportado à data da intervenção no local de
consumo, há lugar à ativação do pedido de contratação inicial, ou
seja, concretiza-se a contratação solicitada pelo comercializador,
uma decisão que é comunicada a este último pelo OLMC e tem
caráter irreversível (sem prejuízo de se poder solicitar um pedido de
reposição da situação inicial, de acordo com os respetivos
procedimentos) – artigo 54.º, n.ºs 1 a 5 do Anexo à Diretiva. De
resto, num processo de contratação inicial, só pode haver lugar à
anulação do pedido de ligação por deteção de um erro no processo,
a pedido do comercializador – caso em que este pode efetuar um
pedido para ativação de uma denúncia de contrato, que se destina
estritamente a repor a situação inicial –, e nunca depois de efetuada
a sua ativação ou após a atuação no local de consumo ou emitida a
respetiva ordem de serviço – artigo 55.º, n.ºs 1 a 3 do Anexo à
Diretiva;
5. No caso em apreço, verificou-se que as partes deste processo se
acharam

ligadas

por

uma

relação
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jurídica

obrigacional,

concretamente um contrato misto, com elementos de compra e
venda (artigo 874.º do Código Civil) e de prestação de serviço
(artigo 1154.º do Código Civil) por terceiro, de execução duradoura,
nos termos do qual a requerida, “única contraparte do utente no
contrato” se obrigou à “venda da eletricidade e a promessa da
prestação

do

serviço

pelo

terceiro

operador

da

rede,

consubstanciada na instalação e manutenção do contador, na
entrega da eletricidade e na medição do consumo” (prestação de
execução continuada), encontrando-se o requerente adstrito à
contraprestação, de execução periódica, consistente no pagamento
do preço proporcional à energia elétrica por aquele efetivamente
consumida, fixado por unidade de medida (kWh), e reconduzível à
figura da venda ad mensuram (artigo 887.º do Código Civil) – cf.
PEDRO FALCÃO, Eletricidade e Responsabilidade, in Revista de Direito da
Responsabilidade, Ano 1, 2019, pp. 1012-1031, em especial pp. 1025-1026;

6. Como tal, a questão de saber se se concretizavam os pressupostos
da alegada obrigação de indemnizar identificava-se com a questão da
verificação

cumulativa

dos

requisitos

constitutivos

da

responsabilidade civil contratual;
7. O requerente não logrou demonstrar qualquer comportamento
antijurídico praticado pela requerida que possa ter dado causa aos
alegados danos não patrimoniais consistentes em incómodos e
transtornos – o que corresponde, na responsabilidade contratual, ao
facto ilícito –, pelo que, dada a natureza cumulativa dos
pressupostos constitutivos do direito a indemnização, sem
necessidade de conhecer dos demais requisitos da responsabilidade
civil, se julgou improcedente o pedido formulado pelo demandante.
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