Processo n.º 1486/2019
Requerente: **
Requeridas: **
**
**
Interveniente acidental: **
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que é cliente da 1.ª requerida para os
serviços de fornecimento de energia elétrica e gás natural prestados na sua
habitação, sita na **, alegou que, no dia 20.04.2018, foi surpreendido com a
interrupção do fornecimento daqueles serviços, tendo depois apurado que a
suspensão se devia a uma fatura em atraso, datada do mês de outubro de
2017, que não foi paga por mero esquecimento. Mais aduziu que, logo naquele
dia, procedeu ao pagamento da quantia em dívida e foi informado que os
serviços seriam repostos ainda no mesmo dia (no prazo de 12 horas), o que,
porém, não aconteceu nem no dia 20.04.2018, nem durante o fim-de-semana
e nos dias que se seguiram, tendo recebido mensagens a adiar sucessivamente
o restabelecimento, sem que o mesmo se efetivasse. Acrescentou que pensa
que a carta com o aviso de corte não chegou a sua casa, apesar de já lhe terem
fornecido um duplicado, para, de seguida, asseverar que, aparentemente, o
motivo do atraso no restabelecimento teve a ver com a necessidade de nova
inspeção à rede de gás ou com a falta de inspetores para o fazerem, sendo
certo, em todo o caso, que ficou cerca de 12 dias sem luz e gás, pelo que,
tendo duas filhas gémeas com 3 anos, se viu forçado a recorrer a familiares
para resolver questões de banhos, limpeza e televisão/internet, assim como a
realizar refeições fora de casa (cujo valor já lhe foi pago). Alegou, ainda, que
considera não ter sido total e cabalmente indemnizado de todos os incómodos
e prejuízos sofridos, não tendo sido contabilizado o valor dos alimentos que
se estragaram no seu congelador e na sua arca frigorífica, no valor aproximado
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de € 500,00 (quinhentos euros) – referiu que é pescador e tem muito peixe
congelado, bem como carne, que adquire em superfícies comerciais,
aproveitando promoções –, nem o incómodo que adveio do facto de se ter
sentido envergonhado perante a família, pois, apesar de ter sido fruto de um
esquecimento seu, foi uma situação bastante aborrecida, com piadas acerca do
assunto – isto apesar de os familiares terem acolhido as suas filhas
graciosamente –, assim como o transtorno de ter ficado impedido de utilizar a
sua casa para banhos ou cozinha e de ver diariamente as suas filhas, que
estiveram na residência de um irmão em Âncora. Aduziu, por último, que, em
dezembro de 2018, recebeu uma proposta da **. para pagamento da quantia
de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), a qual entendeu não ser
satisfatória, por não contemplar todos os prejuízos sofridos, pelo que não a
aceitou. Pede que o Tribunal se digne julgar a ação procedente, condenando as
requeridas ao pagamento de uma indemnização que contemple perdas e
danos, bem como incómodos atendíveis e o valor da inspeção de gás que se
viu forçado a suportar, no valor total de € 1.000,00 (mil euros).
1.2. A 1.ª requerida ** apresentou contestação escrita, na qual começou
por se defender por exceção, invocando a sua ilegitimidade processual passiva
quanto à alegação vertida na reclamação do requerente a respeito do serviço
de fornecimento de gás, pois é operadora da rede de distribuição de energia
elétrica, para, de seguida, mais se defender por impugnação, alegando, no
essencial, que, inexistiu qualquer atraso da sua parte no restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, pois, em 20.04.2018, a 2.ª requerida emitiu e
dirigiu uma ordem de interrupção daquele serviço à aqui 1.ª demandada, no
seguimento da qual foi materializada a desligação do serviço, sendo que, em
23.04.2018, a 2.ª demandada submeteu pedido de ligação por força da
celebração de novo contrato, que foi aceite pela 1.ª requerida em 23.04.2018,
com agendamento de deslocação ao local de consumo para o dia 27.04.2018,
entre as 8 horas e as 10 horas e 30 minutos, e que se concretizou naquele dia
27.04.2018, pelas 9 horas e 48 minutos. Reiterando que o serviço de
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fornecimento de energia elétrica foi religado dentro do prazo agendado e
aplicável para o efeito, mais aduziu que, no que tange à alegada proposta da
**. para pagamento da quantia de € 225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), a
mesma em nada se relacionou com qualquer atraso no restabelecimento do
fornecimento de energia elétrica, visando apenas compensar o requerente do
facto de o corte ter sido realizado a uma sexta-feira e se ter visto privado do
acesso àquela fonte de energia na sexta-feira e fim-de-semana (três dias).
Acrescentou, ainda, que, no respeitante aos danos alegados pelo requerente,
este não juntou qualquer documento que suporte o valor que peticiona a título
de danos patrimoniais, mais sustentando que os danos não patrimoniais
invocados não revestem suficiente gravidade para serem merecedores de tutela
jurídica. Concluiu, pedindo que o Tribunal julgue a matéria alegada sob defesa
por exceção procedente, absolvendo a requerida do pedido ou, caso assim não
entenda, julgue a ação improcedente, por não provada, absolvendo a requerida
do pedido.
1.3. A 2.ª requerida ** apresentou contestação escrita, na qual alegou
que o contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás natural foi
resolvido por incumprimento definitivo no pagamento da fatura n.º
10188731273, datada de 09.10.2017, no valor total de € 66,58 e cuja datalimite de pagamento era 31.10.2017. Mais alegou que, não tendo ocorrido o
pagamento tempestivo da referida fatura, deu início, em 19.03.2018, ao
processo que, dentro do quadro regulamentar atual, culminaria na resolução
do contrato por incumprimento definitivo, não sem antes ter emitido e
remetido pré-aviso regulamentar de interrupção do fornecimento, ter tentado
estabelecer dois contactos telefónicos com o aqui demandante, apenas o
segundo daqueles com sucesso. Acrescentou que, no dia 20.04.2018, solicitou
a cada um dos operadores das redes de distribuição que suspendessem o
fornecimento, ordem à qual ambos deram cumprimento no mesmo dia, visto
inexistir o mesmo impedimento regulamentar que atinge a simples interrupção
do fornecimento por falta de pagamento, tendo o aqui demandante, nessa
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sequência, procedido ao pagamento da quantia em dívida, o que levou a
requerida a formalizar novo contrato e submeter os respetivos pedidos de
ligação, assinalando que o processo relativo ao fornecimento de energia
elétrica se concluiu em 27.04.2018, enquanto o processo atinente ao
fornecimento de gás natural foi recusado pelo operador da rede do ponto de
entrega (ORPE) com a indicação “Não agendamento da atuação no LC no
prazo previsto”, pelo que, em 27.04.2018, foi submetido um novo pedido de
ligação de fornecimento de gás natural junto do ORPE, com agendamento da
certificação da instalação para o dia 02.05.2018. Alegou, ainda, que, no encalço
de contacto que promoveu junto do requerente, este afirmou, então, que havia
sido prejudicado em € 20,00/dia (vinte euros/dia) gastos com a alimentação e
€ 60,00 (sessenta euros) com a nova inspeção à instalação de gás, pelo que,
mesmo não tendo a requerida prova documental sumária relativa aos gastos
diários com alimentação, aceitou indemnizar o aqui demandante na quantia
peticionada, à qual subtraiu os valores que o reclamante tinha em dívida, o que
importou o depósito na conta que o requerente oportunamente indicou do
valor de € 228,93 (duzentos e vinte e oito euros e noventa e três cêntimos).
Aduziu, por último, que, quanto a um eventual atraso na ativação do serviço
de fornecimento de gás natural, este aconteceu tão-só porque o requerente, a
dado passo, decidiu cancelar o pedido de ligação. Concluiu, pedindo que o
Tribunal se digne julgar a ação improcedente, por não provada, absolvendo a
requerida do pedido contra ela formulado.
1.4. A 3.ª requerida **. apresentou contestação escrita, na qual começou
por se defender por exceção, invocando a sua ilegitimidade processual ou ad
causam, por inexistir qualquer facto ilícito que lhe seja imputado pelo
requerente, sendo os factos concretizadores da causa de pedir estranhos e
alheios à requerida. Sem prescindir, mais deduziu defesa por impugnação,
começando por alegar que, sendo a concessionária da exploração, em regime
de serviço público, da rede de distribuição regional de Gás Natural do Norte,
assegurando a distribuição (recebimento, veiculação e entrega) de gás natural
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na região do litoral norte de Portugal, assim como a construção, manutenção,
operação e exploração de todas as infraestruturas que integram a Rede
Nacional de Distribuição de Gás Natural na referida área, o seu conhecimento
dos factos em discussão neste diferendo é indireto, muito reduzido e distante,
circunscrevendo-se à matéria relativa à receção e execução de pedidos de
ligação da sua rede a clientes finais ou de interrupção de tal abastecimento
(e.g., por falta de pagamento) ou, ainda, para remoção do contador (e.g. por
“baixa” do contrato). Mais aduziu que, no caso em apreço, não houve lugar a
uma interrupção de abastecimento (corte a pedido do comercializador por
falta de pagamento), mas antes à execução de um pedido por “baixa” de
contrato (levantamento do contador), por iniciativa da aqui 2.ª requerida, que
teve lugar no dia 20.04.2018, desconhecendo as razões que motivaram aquela
decisão do comercializador. Acrescentou que, após ter sido dada “baixa” do
contrato, importa ter presente que a ativação posterior só pode ser
concretizada através de um novo pedido de ativação de serviço (colocação e
ligação de contador) que, para ser executado, necessita da presença de uma
entidade inspetora que proceda a uma nova certificação da instalação, sendo
da responsabilidade do cliente a contratação do serviço de instalação e custos
a ele respeitantes, embora possa agilizar a sua contratação junto da empresa
comercializadora, para mais salientar que a realização da dita inspeção carece
do acesso aos serviços de fornecimento de água e de energia elétrica para
realização de ensaios de estanquicidade da instalação de consumo e verificação
da presença de monóxido de carbono no ambiente. No encalço do que
imediatamente antecede, alegou, ademais, que, apesar de 2.ª requerida ter
submetido um processo de ativação de contrato em sistema no dia 23.04.2018,
aquela não realizou o agendamento da ordem de serviço de ativação no prazo
previsto pelas regras de mercado e, por isso, este pedido não foi concretizado
“por falta de agendamento”, admitindo que a não realização do agendamento
se deveu ao facto de a ativação do serviço de eletricidade no local de consumo
do requerente apenas ter sido concretizado no dia 27.04.2018, inexistindo,
assim, acesso a um serviço essencial para a certificação da instalação de gás.
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Aduziu, ainda, que, depois de a 2.ª requerida ter submetido um novo processo
de ativação de contrato em sistema, isto em 27.04.2018, foi realizado
agendamento para “colocação e ligação do contador” no dia 30.04.2018,
porém, no dia e hora aprazados, não compareceu qualquer entidade inspetora
para fazer a inspeção necessária que permitisse certificar a instalação e, dessa
forma, iniciar o abastecimento de gás natural à habitação do requerente, o que
veio a ter finalmente lugar em 02.05.2019, tendo sido emitido, nesse mesmo
dia, certificado de inspeção à instalação de gás pela entidade inspetora Gasair.
Asseverou, por último, que o pedido de tutela ressarcitória formulado pelo
requerente não assenta em despesas que haja realizado por efeito de não
dispor de gás ou eletricidade, porquanto seria necessário que o demandante
tivesse alegado e demonstrado quais as despesas em que, de facto, incorreu
por efeito do alegado ilícito, e, de resto, pese embora admita que a
indisponibilidade de gás acarreta alguma perda de conforto, considera
desproporcionado e abusivo o valor peticionado pelo requerente. Enfatizando
que não cometeu qualquer ilícito, contratual ou extracontratual, não sendo,
portanto, suscetível de responsabilização pela alegada lesão dos direitos do
requerente nem podendo ser responsabilizada (nem mesmo subsidiariamente)
pelos danos causados pela alegada conduta do comercializador, concluiu,
pedindo que o Tribunal se digne julgar a ação improcedente, absolvendo a
requerida da pretensão deduzida pelo requerente.
1.5. A “interveniente acidental” **. apresentou contestação escrita, na
qual começou por se defender por exceção. Invocou a sua ilegitimidade para a
presente demanda, sustentando, para tanto, que, em momento algum, o
requerente chamou a “interveniente” a este lide, nem é parte no contrato de
fornecimento de energia elétrica e gás natural celebrado pelo requerente ou
distribuidor daquelas fontes de energia ou, sequer, garante daquelas atividades,
tendo sido contratada pela 1.ª requerida para gerir o sinistro que o
demandante participou, apurar prejuízos e ressarcir eventuais danos. Invocou,
ainda, a incompetência deste Tribunal Arbitral para conhecer da pretensão
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formulada pelo requerente em relação à demandada, defendendo, para tal, que
nunca foi celebrada convenção de arbitragem que permitisse a submissão de
eventual litígio a decisão arbitral, nem o conflito entre a “interveniente” e o
demandante se encontra sujeito à “arbitragem necessária” prevista no artigo
15.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho. Mais se defendeu por impugnação,
alegando, no essencial, que o aqui demandante não logrou demonstrar a
verificação dos pressupostos da responsabilidade civil de que depende o
direito a ser ressarcido dos prejuízos que alegou. Concluiu, pedindo que o
Tribunal julgue a defesa por exceção procedente, absolvendo a requerida da
instância ou, se assim não entender, julgue a ação improcedente, por não
provada, absolvendo a requerida do pedido deduzido pelo requerente.
2. A questão da (in)competência do Tribunal Arbitral em relação
à “interveniente acidental” **.
Na sua contestação, a “interveniente acidental” ** veio invocar a
incompetência do Tribunal Arbitral para conhecer da pretensão formulada
pelo requerente no que à mesma diz respeito, defendendo, para tal, que nunca
foi celebrada convenção de arbitragem que permitisse a submissão de eventual
litígio a decisão arbitral, nem o conflito entre a “interveniente” e o
demandante se encontra sujeito à “arbitragem necessária” prevista no artigo
15.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho.
Antecipando, desde já, a nossa pronúncia a respeito desta questão, além
de, na verdade, a **. não ter sido demandada pelo aqui requerente nem, em
momento algum da tramitação deste processo, ter sido por aquele requerida a
intervenção, a qualquer título, da referida sociedade anónima, em todo o caso,
sempre se terá de concluir que, por inexistência de convenção de arbitragem
(potestativa ou voluntária) em relação à **., este Tribunal é incompetente para
conhecer de (eventual) litígio que o requerente mantenha com a dita
sociedade.
Nos termos dos n.ºs 1 e 8 do artigo 18.º da Lei da Arbitragem
Voluntária (LAV), aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro,
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aplicável à arbitragem necessária por força do artigo 1085.º do CPC, “o
tribunal arbitral pode decidir sobre a sua própria competência”, “quer
mediante uma decisão interlocutória quer na sentença sobre o fundo da
causa”.
A decisão deste Tribunal Arbitral sobre a sua própria competência
incide sobre questão cujo conhecimento e pronúncia deve preceder as demais
quanto à regularidade da instância e ao mérito suscitadas.
De acordo com o n.º 1 do artigo 15.º do Regime Jurídico dos Serviços
Públicos Essenciais (doravante “RJSPE”1), “os litígios de consumo no
âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem
necessária quando, por opção expressa dos utentes que sejam pessoas
singulares, sejam submetidos à apreciação do tribunal arbitral dos centros de
arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.” [negrito nosso]
Assim, estando em causa um “litígio de consumo”2 que se integre no
âmbito dos serviços públicos essenciais taxativamente enunciados no n.º 2 do
artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de junho, um consumidor pessoa singular
pode submeter o litígio à apreciação do tribunal arbitral de um centro de
arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizado, sem, para tal,
necessitar de uma declaração de adesão da entidade reclamada. Em extrema
síntese, no domínio dos serviços públicos essenciais, o consumidor tem o
direito potestativo de submeter o litígio à arbitragem.
Porém, como decorre do disposto no n.º 1 do artigo 1.º da LAV,
“[d]esde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente aos
tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio respeitante a
interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante
convenção de arbitragem, à decisão de árbitros.”

1

Aprovado pela Lei n.º 23/96, de 26.07, sucessivamente alterada e atualmente com a
redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 51/2019, de 29.07.
2
Sobre a noção de “litígio de consumo”, vide JORGE MORAIS CARVALHO, JOANA CAMPOS
CARVALHO, Problemas Jurídicos da Arbitragem e da Mediação de Consumo, RED – Revista
Eletrónica de Direito, fevereiro de 2016 – N.º 1, pp. 11-13 e CARLOS FERREIRA DE
ALMEIDA, Direito do Consumo, Almedina, 2005, pp. 29-36.
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Também no mesmo sentido, o n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento do
CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo, estipula que “[a] submissão do litígio a
decisão do Tribunal Arbitral depende da convenção das partes ou de estar
sujeito a arbitragem necessária”.
Ora, das soluções normativas que acima se reproduziram resulta
evidente que a convenção de arbitragem constitui o negócio jurídico pelo
qual os contraentes, no exercício e dentro dos limites da sua liberdade
contratual, submetem, por acordo de vontades, um determinado litígio, atual
(compromisso arbitral) ou eventual (cláusula compromissória), à decisão de
um tribunal arbitral (voluntário), pelo que, desconsiderando os casos em que
uma das partes goze do direito potestativo de remeter uma questão litigiosa à
arbitragem (como sucede, como vimos, com a “arbitragem necessária”,
circunscrita, até há pouco tempo, aos conflitos de consumo no âmbito dos
serviços públicos essenciais, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º
23/96, de 26 de julho), a existência de convenção de arbitragem constitui
pressuposto basilar e inultrapassável em que assenta a arbitragem
(voluntária).
Tanto assim que, nos termos do artigo 2.º da LAV e do artigo 10.º, n.º
2 do Regulamento do CIAB – Tribunal Arbitral de Consumo, é exigida a
observância da forma escrita para a manifestação da vontade das partes, a
qual, como bem sublinha António Menezes Cordeiro, no seu Tratado de
Arbitragem – Comentário à Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, Coimbra,
Almedina, 2015, pp. 104 e ss., deve articular-se com o regime próprio dos
documentos previsto no Código Civil. E concretiza o mesmo autor: «A esta
luz, a convenção de arbitragem tem uma autoria: ou será um documento anónimo,
imprestável. Assim, ela deve ser assinada ou sofrer um processo equivalente (373.º, do CC)»
assumindo a assinatura «um triplo papel: (a) permite imputar o texto da convenção aos
seus autores; (b) facilita a demonstração dessa autoria, já que cada assinatura humana tem
características próprias, diferentes das de todas as outras; (c) consciencializa o declarante:
assinar é sempre sentido como um ato de posse e de responsabilidade. Tratando-se de uma
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convenção concluída por representantes, como sucede sempre que as partes sejam pessoas
coletivas, deve indicar-se a qualidade dos assinantes e a existência de poderes para o ato.»
Impõe-se, desta forma, que a vontade das partes de cometer a um
tribunal arbitral a resolução de um litígio seja exteriorizada de acordo
com determinada solenidade para ser juridicamente relevante, o que
bem se compreende, pois, como bem exalta Dário Moura Vicente na obra
conjunta Lei da Arbitragem Voluntária Anotada, 3.ª edição, revista e atualizada,
Coimbra, Almedina, 2017, «(…) a convenção de arbitragem, em qualquer

das suas modalidades, retira jurisdição aos tribunais estaduais; é a
gravidade deste efeito, que contende com o acesso à justiça, que
justifica que se exija forma escrita (…). Deste modo se assegura que as partes
ponderam devidamente as consequências da sua opção, evitando-se, do
mesmo passo, incertezas quanto à jurisdição competente.», sendo que, pelos motivos
expostos, a dúvida sobre o alcance da jurisdição arbitral deve resolverse a favor da interpretação “contra arbitratis”.
De igual modo, nos termos do artigo 36.º, n.º 1 da LAV, para que um
terceiro possa intervir num processo arbitral, é necessário que o mesmo esteja
vinculado pela convenção de arbitragem em que o processo se baseia,
quer o esteja desde a respetiva conclusão, quer tenha aderido a ela
subsequentemente, caso em que a adesão carece do consentimento de todas as
partes na convenção de arbitragem (podendo ser realizada só para os efeitos
da arbitragem em causa).
Na verdade, por força da origem contratual da arbitragem voluntária,
«os tribunais arbitrais têm uma jurisdição limitada no que toca à intervenção de
terceiros. Com efeito, diferentemente do que sucede com os tribunais estaduais,
em relação aos quais, em princípio, estarão submetidas todas as pessoas a que
a lei atribua personalidade judiciária (radicando a intervenção de um terceiro
“nos poderes de autoridade do tribunal e na submissão de todos à sua
jurisdição”), o tribunal arbitral não tem um poder jurisdicional sobre todos,
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mas apenas sobre aqueles que se tiverem submetido à sua jurisdição
através da convenção de arbitragem.»3 [negrito nosso]
Isto posto, se é certo que a LAV não determina que a vinculação de um
terceiro à convenção de arbitragem tenha de ser originária, não menos
verdade é que a vinculação subsequente daquele depende do
consentimento de todas as partes da convenção arbitral nessa adesão, o
que bem se compreende, não só em razão da já referida origem contratual da
arbitragem voluntária, mas também em atenção ao risco de a intervenção de
terceiro perigar com algumas das principais vantagens da arbitragem,
nomeadamente a confidencialidade e a celeridade4.
Donde, “(…) se o terceiro não assinou a convenção de arbitragem, nem
está, de alguma forma, vinculado pela mesma, pura e simplesmente não
poderá intervir – o tribunal arbitral não terá jurisdição em relação a esse
terceiro; dir-se-á, a este propósito, que nem o terceiro pode impor às partes a
sua intervenção espontânea, nem as partes podem forçar a sua intervenção
provocada.”5
Ora, no caso em apreço, se dúvidas não existem de que o requerente
observou a formalidade legalmente exigida e manifestou inequivocamente a
sua vontade de submeter um litígio atual à jurisdição do CIAB – Tribunal
Arbitral de Consumo, diversamente, não pode deixar-se de concluir que a
“interveniente acidental” *** não exteriorizou idêntica vontade de
adesão (plena ou pontual) à intervenção do Centro de Arbitragem na
resolução do conflito de consumo, não se inserindo, ainda, o objeto do
litígio, relativamente àquela, no âmbito da previsão dos artigos 1.º, n.º 2
e 15.º, n.º 1 da Lei n.º 23/96, de 26 de junho.

3

ANTÓNIO PEDRO PINTO MONTEIRO, ARTUR FLAMÍNIO DA SILVA, DANIELA MIRANTE,
Manual de Arbitragem, Coimbra, Almedina, 2019, p. 316.
4
Idem, pp. 317-320.
5
Idem, p. 321.
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Não ignora este Tribunal que foi recentemente publicada a Lei n.º
63/2019, de 16 de agosto6, em vigor desde 15.09.2019 (artigo 3.º), a qual veio
alterar a redação das normas do artigo 14.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho7,
nomeadamente os n.ºs 2 e 3 daquele artigo e diploma, postulando, estes,
agora, que os conflitos de consumo cujo valor não exceda a alçada dos
tribunais de 1.ª instância (artigo 44.º, n.º 1 da Lei n.º 62/2013, de 26 de
agosto8) estão sujeitos a arbitragem necessária quando, por opção expressa
dos consumidores, sejam submetidos à apreciação de tribunal arbitral adstrito
aos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.
Ademais, como é sabido, regra geral, na falta de norma transitória, será de
aplicação imediata a nova lei processual não só às ações que sejam instauradas
posteriormente à sua entrada em vigor, mas também aos atos que tiverem de
ser praticados nas ações ainda não terminadas.
Todavia, não pode, também, olvidar-se que, no caso especial de
aplicação da lei processual no tempo relativa à competência dos
tribunais, a regra é a da aplicação imediata da nova lei apenas quanto
às ações futuras, pois que, relativamente às ações pendentes, aplica-se
a lei vigente no momento em que foram propostas. Ora, no caso vertente,
conforme resulta do teor da reclamação, a presente ação foi instaurada em
momento anterior (2 de maio de 2019) à data da entrada em vigor da Lei n.º
63/2019, de 16 de agosto, pelo que não pode concluir-se no sentido da
existência de convenção de arbitragem (potestativa) com fundamento no
disposto pelos n.ºs 2 e 3 do artigo 14.º da Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
Assim, por todo o exposto, julga-se verificada exceção dilatória de
incompetência material do Tribunal Arbitral (artigos 278.º, n.º 1, alínea
a), 279.º, 576.º, n.ºs 1 e 2 do CPC), de conhecimento oficioso (artigos
6

Sujeita os conflitos de consumo de reduzido valor económico, por opção do consumidor,
à arbitragem necessária ou mediação, e obriga à notificação da possibilidade de
representação por advogado ou solicitador nesses conflitos, procedendo à quinta alteração
à Lei n.º 24/96, de 31 de julho.
7
Lei de Defesa do Consumidor, sucessivamente alterada e atualmente com a redação que
lhe foi dada pela Lei n.º 63/2019, de 16.08 (em vigor desde 15.09.2019).
8
Lei da Organização do Sistema Judiciário, sucessivamente alterada e com a redação em
vigor que lhe foi conferida pela Lei n.º 107/2019, de 9 de setembro.
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577.º, alínea a) e 578.º do CPC), por inexistência de convenção de
arbitragem (potestativa ou voluntária), em relação à ** e, em
consequência, absolve-se a mesma da instância.
3. A questão da falta de legitimidade processual da 1.ª requerida
** e da 3.ª requerida **.
Na sua contestação, veio a 1.ª requerida **. defender-se por exceção,
invocando a sua ilegitimidade processual quanto à alegação vertida na
reclamação do requerente a respeito do serviço de fornecimento de gás, na
medida em que assume, exclusivamente, a qualidade de operador da rede de
distribuição de energia elétrica. De igual modo, a 3.ª requerida **. deduziu
idêntica exceção, sustentando para tal que inexiste qualquer facto ilícito que
lhe seja imputado pelo requerente, sendo os factos concretizadores da causa
de pedir em que se estriba a pretensão do demandante estranhos e alheios
àquela requerida.
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
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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
1.ª e 3.ª requeridas são sujeitos da pretensão formulada pelo demandante,
admitindo a sua existência.
No que tange à 1.ª requerida, o facto de não desenvolver atividade no
âmbito do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), entendido como
conjunto de princípios, organizações, agentes e infraestruturas relacionados
com as atividades abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de
fevereiro9, não obsta a que se considere aquela demandada parte legítima na
relação controvertida, tal como desenhada pelo aqui demandante, visto que a
única e una pretensão de tutela ressarcitória formulada nestes autos também
contende com a atividade desenvolvida pela 1.ª requerida no Sistema Elétrico
Nacional (SEN). Isto, sem prejuízo de o Tribunal vir a considerar, em relação
a determinados danos invocados pelo requerente, que o Direito substantivo
efetivamente não confere ao demandante o poder de dispor da relação jurídica
pelo mesmo gizada, por não ser tal relação verídica ou não assistir àquele o
direito de que se arroga (e que opõe à requerida), questão que já respeita às
condições de procedibilidade de ação (e não à regularidade da instância).
Já no que respeita à 3.ª requerida, embora se reconheça que o aqui
demandante não imputou expressis verbis a prática de um certo comportamento
9

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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antijurídico àquela demandada, como doutamente ensina ANTUNES VARELA,
“[a]o problema da legitimidade importa apenas saber (…) quem são os
sujeitos dessa relação [controvertida] – pressupondo que ela exista –, quais são
as pessoas a quem a relação realmente diz respeito ou a quem ela interessa de
modo direto”10, pelo que, visando o requerente, com a presente demanda, o
ressarcimento de danos que alegadamente lhe foram infligidos pelas entidades
que intervieram nos procedimentos de denúncia de contrato e de contratação
inicial – relativos, nomeadamente, ao serviço de fornecimento de gás natural –
e sendo a requerida uma dessas entidades, pois, nos termos da legislação e
regulamentação aplicáveis, participa em tais procedimentos na qualidade de
operador da rede de distribuição regional de gás natural (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 DecretoLei n.º 140/2006, de 26 de julho11, do Contrato de Concessão da Rede de
Distribuição Regional de Gás Natural do Norte, celebrado entre o Estado
Português e a **.12, 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 junho13), forçoso é

10

ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA E SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, 2.ª
edição revista, Coimbra, Coimbra Editora, 1985, pp. 144-145.
11
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.
12
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.
13
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
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concluir que 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, julgam-se improcedentes as
exceções dilatórias de ilegitimidade processual (passiva) invocadas pela
1.ª e 3.ª requeridas.
4. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se questão de saber se assiste ou não ao
requerente o direito de que se arroga (e as requeridas não reconhecem),
nomeadamente o direito a ser ressarcido pelos danos alegadamente infligidos,
que computa em € 1.000,00 (mil euros).
5. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e as
contestações, há uma questão substantiva nuclear a resolver: a questão da
verificação dos pressupostos constitutivos do direito a indemnização invocado
pelo requerente.
6. Fundamentos da sentença
6.1. Os factos
6.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos com relevância para a decisão
da causa:
a) A 1.ª requerida ***. exerce, em regime de concessão de serviço
público, a atividade de distribuição de energia elétrica em alta e
média tensão, sendo ainda concessionária da rede de distribuição de
energia elétrica em baixa tensão no concelho de **;
de Produção e Distribuição de Gás, S.A., e TAGUSGÁS – Empresa de Gás do Vale do
Tejo, S.A.
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b) A 2.ª requerida **. tem por objeto social a compra e venda e o
fornecimento de energia, sob a forma de eletricidade e de gás
natural;
c) A 3.ª requerida **. exerce a atividade de concessionária do serviço
público de distribuição de gás natural, desenvolvendo e explorando
a rede de distribuição de gás na região litoral norte de Portugal,
nomeadamente no distrito de **;
d) Em data não concretamente apurada, mas seguramente anterior a
10.08.2017, requerente e 2.ª requerida celebraram contrato para
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de gás
natural, relativo à instalação de consumo sita na **, à qual
corresponde o Código de Ponto de Entrega (CPE) PT 0002
000 023 805 815 TJ e o Código Único de Instalação (CUI) PT 1601
0000 0026 0430 SE – facto que se julga provado com base nos
documentos juntos a fls. 5-6, 8, 41-42 e 45 dos autos;
e) O requerente reside no imóvel a que corresponde a instalação de
consumo referida em d) com a esposa, **, e duas filhas gémeas com
três anos, e exerce a atividade profissional de pescador desde os
dezoito anos – facto que se julga provado com base nas declarações
do requerente em sede de audiência arbitral realizada em 20.12.2019;
f) Em 09.10.2017, a 2.ª requerida emitiu a fatura n.º 10188731273, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo de energia
elétrica entre 10.08.2017 e 09.10.2017, no valor de € 32,65 (trinta e
dois euros e sessenta e cinco cêntimos), com data-limite de
pagamento em 31.10.2017 – facto que se julga provado com base no
documento junto a fls. 41-42 dos autos;
g) Na mesma data, a 2.ª requerida emitiu a fatura n.º 30114862964, que
o requerente recebeu, relativa à contribuição audiovisual devida no
período de um mês, no valor de € 3,02 (três euros e dois cêntimos),
com data-limite de pagamento em 31.10.2017 – facto que se julga
provado com base no documento junto a fls. 41-42 dos autos;
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h) Em idêntica data, a 2.ª requerida emitiu a fatura n.º 10188731274,
que o requerente recebeu, relativa ao período de consumo de gás
natural entre 02.08.2019 e 09.10.2019, no valor de € 30,91 (trinta
euros e noventa e um cêntimo), com data-limite de pagamento em
31.10.2017 – facto que se julga provado com base no documento
junto a fls. 41-42 dos autos;
i) Não tendo o requerente procedido ao pagamento das quantias
objeto das faturas referidas sob alíneas e) a g), em 19.03.2018, a 2.ª
requerida submeteu, via portal de switching do GPMC (Gestor do
Processo de Mudança de Comercializador), pedidos de denúncia do
contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás natural, os
quais foram aceites pela 1.ª e 3.ª requeridas – facto que se julga
provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 1” com a
resposta da ADENE – Agência para a Energia de 06.01.2020, em
cumprimento do despacho proferido em sede de audiência arbitral
realizada em 20.12.2019, nas declarações do requerente e nos
depoimentos das testemunhas Paulo Jorge Maio da Silva Bastos e
António José Gonçalves da Costa, todos prestados na mesma sede;
j) Em 20.04.2018, sexta-feira, a pedido da 2.ª requerida, a 1.ª e 3.ª
requeridas deslocaram-se ao local de consumo referido em d) e
procederam à desligação da alimentação de energia elétrica e gás
natural na instalação do requerente, tendo, após, informado a 2.ª
demandada, via portal de switching do GPMC, da ativação do pedido
de denúncia do contrato – facto que se julga provado com base nos
documentos juntos sob “Anexo 1” com a resposta da ADENE –
Agência para a Energia datada de 06.01.2020, em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
20.12.2019, nas declarações do requerente e nos depoimentos das
testemunhas ** e **, todos prestados na mesma sede;
k) Na sequência do facto descrito em j) e ainda no mesmo dia, o
requerente procedeu ao pagamento das quantias objeto das faturas
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referidas sob alíneas e) a g) – facto que se julga provado com base
no documento junto a fls. 43-44 dos autos e nas declarações do
requerente em sede de audiência arbitral realizada em 20.12.2019;
l) Em 23.04.2018, a 2.ª requerida submeteu, via portal de switching do
GPMC, pedido de contratação inicial, que foi aceite pela 1.ª
requerida, com informação de agendamento de deslocação ao local
de consumo para ligação do fornecimento de energia elétrica para o
dia 27.04.2018, entre as 8 horas e as 10 horas e 30 minutos – facto
que se julga provado com base nos documentos juntos sob “Anexo
2” com a resposta da *** datada de 06.01.2020, em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
20.12.2019;
m) No mesmo dia, a 2.ª requerida submeteu, via portal de switching do
GPMC, pedido de contratação inicial de gás natural, que mereceu,
em 27.04.2018, decisão de recusa da 3.ª requerida, por “não
agendamento da atuação no local de consumo no prazo previsto,
por falta imputável ao cliente ou ao comercializador” – facto que se
julga provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 3” com
a resposta da ** datada de 06.01.2020, em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
20.12.2019;
n) Em 27.04.2018, pelas 9 horas e 48 minutos, a 1.ª requerida
deslocou-se ao local de consumo referido em d) e procedeu à
ligação da alimentação de eletricidade na instalação do requerente,
tendo, após, informado a 2.ª requerida, via portal de switching do
GPMC, da ativação do pedido de contratação inicial – facto que se
julga provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 2” com
a resposta da ** datada de 06.01.2020, em cumprimento do
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
20.12.2019;
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o) No mesmo dia, a 2.ª requerida submeteu, via portal de switching do
GPMC, pedido de contratação inicial, que foi aceite pela 3.ª
requerida, com informação de agendamento de deslocação ao local
de consumo para ligação do fornecimento de gás natural para o dia
30.04.2018 – facto que se julga provado com base nos documentos
juntos sob “Anexo 4” com a resposta da ** datada de 06.01.2020,
em cumprimento do despacho proferido em sede de audiência
arbitral realizada em 20.12.2019, e no depoimento da testemunha **,
na mesma sede;
p) Em 30.04.2018, no período horário aprazado (não concretamente
apurado), não compareceu no local de consumo referido em d)
qualquer entidade inspetora para atestar a aptidão da instalação para
o início do abastecimento de gás natural – facto que se julga
provado com base nos documentos juntos sob “Anexo 4” com a
resposta da ** datada de 06.01.2020, em cumprimento do despacho
proferido em sede de audiência arbitral realizada em 20.12.2019, e
no depoimento da testemunha ***, na mesma sede;
q) Na sequência de novo agendamento, em 02.05.2018, a 3.ª requerida
deslocou-se ao local de consumo referido em d) e, após emissão de
declaração de inspeção atestando a aptidão da instalação para o
efeito pela **., procedeu à ligação da alimentação de gás natural no
local de consumo do requerente, tendo, após, informado a 2.ª
requerida, via portal de switching do GPMC, da ativação do pedido de
contratação inicial – facto que se julga provado com base nos
documentos juntos sob “Anexo 4” com a resposta da ** datada de
06.01.2020, em cumprimento do despacho proferido em sede de
audiência arbitral realizada em 20.12.2019, no mesmo documento
junto a fls. 85 e 118(verso) e no depoimento da testemunha **, em
sede de audiência arbitral;
r) No período entre 20.04.2018 e 02.05.2018, em dez desses dias, as
filhas do requerente pernoitaram e cumpriram a sua higiene diária
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em casa de um irmão daquele, sita em Âncora – facto que se julga
provado com base nas declarações do requerente em sede de
audiência arbitral realizada em 20.12.2019;
s) Em 12.06.2018, a 2.ª requerida depositou na conta que o requerente
oportunamente indicou a quantia de € 228,93 (duzentos e vinte e
oito euros e noventa e três cêntimos), referente a gastos no valor de
€ 20,00/dia (vinte euros por dia), durante 12 dias, com alimentação,
e de € 60,00 (sessenta euros), com a inspeção à instalação de gás, já
abatidos valores que o demandante tinha em dívida para com aquela
demandada – facto que se julga provado com base no documento
de fls. 43-44 dos autos e nas declarações do requerente em sede de
audiência arbitral realizada em 20.12.2019.
6.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, para além dos
que se encontram em contradição com os julgados provados e dos
prejudicados por estes, julgam-se não provados os seguintes factos:
a) A 2.ª requerida enviou e o requerente recebeu aviso de interrupção
do fornecimento de energia elétrica e gás natural à instalação de
consumo referida sob alínea d) do ponto 6.1.1. supra – vide
motivação sob ponto 6.2.1.1. infra;
b) Por causa da desligação da alimentação de eletricidade à instalação
do requerente, estragaram-se géneros alimentícios de carne e de
peixe acondicionados em congelador e arca frigorífica, com o valor
de € 500,00 (quinhentos euros);
c) Entre os dias 20.04.2018 e 02.05.2018, o requerente não pôde ver
diariamente as suas filhas;
d) O requerente decidiu cancelar o pedido de contratação inicial
submetido pela 2.ª requerida em 23.04.2018 e relativo ao serviço de
fornecimento de gás natural;
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e) A situação litigiosa deixou o requerente envergonhado perante a sua
família, pois foi bastante aborrecido com piadas acerca do assunto.
6.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos
6.1.1. e 6.1.2. desta sentença
Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do
CPC, o Tribunal formou a sua prudente convicção, apreciando livremente, e à
luz das regras da experiência comum, o conjunto da prova produzida nos
autos, recorrendo ao exame dos documentos juntos ao processo pelas partes e
pela**, às declarações do requerente e aos depoimentos das testemunhas **
(gestor de reclamações na 1.ª requerida) e ** (responsável pelo Centro de
Exploração de Braga – que também presta serviços em Viana do Castelo – da
3.ª requerida) em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em
20.12.2019 e, ainda, à consideração de factos instrumentais que resultaram da
instrução e discussão da causa (artigo 5.º, n.º 2, alínea a) do CPC).
Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto sob ponto 6.1.1. supra, pela sua particular relevância no
contexto da presente lide, importa, ainda, concretizar os fundamentos que
presidiriam às decisões em matéria de facto sob alíneas b) a e) do ponto 6.1.2.
desta sentença, relegando-se a motivação da decisão sob alínea a) daquele
elenco de factos julgados não provados, por facilidade expositiva, para a
motivação de Direito desta sentença arbitral.
Assim, no que respeita à decisão em matéria de facto sob alínea b) do
ponto 6.1.2. supra, por aplicação de presunção judicial, natural ou ad hominem
(artigos 349.º e 351.º do Código Civil), baseada no id quod plerumque accidit, é
conforme às regras da experiência comum e da normalidade do acontecer que,
atendendo ao lapso temporal durante o qual se prolongou a desligação da
alimentação de eletricidade ao local de consumo do requerente, se tenha
verificado a descongelação do congelador e da arca frigorífica instalados no
imóvel daquele e, por via disso, se tenha consumado o perecimento dos
víveres neles conservados. Sem prejuízo do que antecede, cremos, todavia,
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que o requerente não observou, de modo suficiente, o ónus de alegação e
demonstração dos danos alegadamente infligidos pelas requeridas, seja porque
não logrou indicar os concretos víveres e quantidades de cada produto
alimentar (peixe e carne) – a que não será alheio o facto de a presente ação ter
sido proposta cerca de 12 meses após a ocorrência da factualidade ora em
apreço –, nem a capacidade de armazenamento dos ditos eletrodomésticos,
sendo certo, em todo o caso, que, considerando a composição do agregado
familiar do requerente [demandante, esposa e duas filhas, num total de 4
pessoas – cf. facto sob alínea e) do ponto 6.1.1. supra], à luz das “regularidades
do quotidiano”, não pode deixar-se de considerar manifestamente excessivo e
inverosímil o conjunto de géneros alimentícios (alcançável por via do
equivalente pecuniário global indicado) alegadamente conservados no interior
do congelador e da arca frigorífica. De resto, como reconhecido pelo
requerente, os extratos bancários juntos pelo requerente e constantes de fls.
62-68 dos autos refletem gastos com compras efetuadas em superfícies
comerciais de bens de vária ordem (e não apenas de carne), todas elas
realizadas em datas bastante anteriores à desligação da alimentação de energia
elétrica na sua instalação de consumo, porquanto não revestem de idoneidade
para a prova da existência (e quantificação) dos alimentos que alegadamente
pereceram nos eletrodomésticos do demandante.
Ante o exposto e nessa conformidade, de acordo com a regra de
distribuição do ónus da prova plasmada no artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil,
forçoso é julgar não provado que, por causa da desligação da alimentação de
eletricidade à instalação do requerente, estragaram-se géneros alimentícios de
carne e de peixe acondicionados em congelador e arca frigorífica avaliados em
€ 500,00 (quinhentos euros).
Por sua vez, no que concerne à decisão em matéria de facto sob alínea
c) do ponto 6.1.1. supra, a partir das declarações do requerente em sede de
audiência arbitral, resultou que, no período entre 20.04.2018 e 02.05.2018 e
em dez desses dias, as filhas do demandante pernoitaram e realizaram a sua
higiene diária em casa de um irmão daquele, sita em Âncora [cf. alínea r) do
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ponto 6.1.1. supra], tendo passado dois dias do referido período na casa do
requerente. Sem embargo do que antecede, com base na prova produzida por
declarações de parte, que é um meio probatório assente nas afirmações de um
sujeito processual obviamente interessado no objeto do litígio e que, como tal,
deve sempre merecer reservas e cautelas da parte do julgador na sua valoração,
não ficou o Tribunal convencido de que o requerente deixou (ou se viu
impossibilitado) de estar diariamente com suas filhas, nem tal foi corroborado
por qualquer outro elemento de prova14.
Face ao que antecede e em coerência, de acordo com a regra de
distribuição do ónus da prova plasmada no artigo 342.º, n.º 1 do Código Civil,
julgou-se não provado que, no hiato temporal entre 20.04.2018 e 02.05.2018,
o requerente não pôde ver diariamente as suas filhas.
Já no que respeita à decisão em matéria de facto sob alínea d) do ponto
6.1.1. supra, inexiste elemento probatório nos autos que ateste a asserção da 2.ª
requerida, assinalando-se, em particular, que a documentação carreada para os
autos pela **, obtida através do portal de gestão de switching do GPMC, não
reflete qualquer anulação do pedido de contratação inicial solicitada pelo
comercializador. Ademais, considerando o teor da missiva junta aos autos a
fls. 49, o Tribunal notificou a 2.ª requerida para «juntar aos autos o contrato de
14

Aderimos, aqui, ao entendimento propugnado maioritariamente pela jurisprudência
acerca da produção de prova por declarações de parte [vide, inter alia e por todos, o Acórdão
do Tribunal da Relação de Lisboa de 01.06.2016, proferido no Processo n.º
387/12.2TTPDL.L1-4, Relator: Alves Duarte, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto
de 17.12.2014, proferido no Processo n.º 2952/12.9TBVCD.P1, Relator: Pedro Martins, o
Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 11.02.2017, proferido no Processo n.º
2833/11.3TJVNF.G1, Relator: Pedro Damião da Cunha, e o Acórdão do Tribunal da
Relação de Évora de 28.09.2017, proferido no Processo n.º 2123/16.5T8PTM.E1, Relator:
Mário Coelho, todos disponíveis em http://www.dgsi.pt/], segundo o qual “a prova dos
factos favoráveis ao depoente e cuja prova lhe incumbe não se pode basear apenas na
simples declaração dos mesmos, é necessária a corroboração de algum outro elemento de
prova, com os demais dados e circunstâncias, sob pena de se desvirtuarem as regras
elementares sobre o ónus probatório e das ações serem decididas apenas com as
declarações das próprias partes” [Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de
18.01.2018, proferido no Processo n.º 294/16.0Y3BRG.G1, Relator: Vera Sottomayor,
disponível em http://www.dgsi.pt/], “que são declarações interessadas, parciais e não
isentas, em que quem as produz tem um manifesto interesse na acção” [Acórdão do
Tribunal da Relação do Porto de 15.09.2014, proferido no Processo n.º
216/11.4TUBRG.P1, Relator: António José Ramos, disponível em http://www.dgsi.pt/].
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prestação do serviço “**” alegadamente celebrado com o requerente (condições gerais e
particulares) e, bem assim, informar os autos em que data teve lugar a alegada denúncia do
dito contrato pelo demandante, carreando para o efeito prova documental pertinente»,
despacho a que aquela demandada, no prazo concedido para o efeito, não deu
cumprimento.
Pelo que, estando em causa um alegado facto impeditivo do direito
invocado pelo requerente, cujo ónus da prova impedia, portanto, sobre a 2.ª
requerida, de acordo com a regra de distribuição do ónus da prova plasmada
no artigo 342.º, n.º 2 do Código Civil, julgou-se o mesmo não provado.
Por último, a respeito da decisão em matéria de facto sob alínea e) do
ponto 6.1.1. supra, nas suas declarações de parte, o requerente, convocado a
concretizar a alegada “vergonha” causada pela desligação da alimentação de
energia elétrica e gás natural na sua instalação, referiu que este evento esteve
na base de “brincadeiras de amigos”, uma afirmação que imediatamente
despoleta dúvida no Tribunal sobre quem, afinal, protagonizou os alegados
episódios que fizeram o requerente sentir-se vexado – familiares ou amigos? –
e determina a tomada de posição no sentido assumido.
6.2. Resolução das questões de direito
6.2.1. Da questão da verificação dos pressupostos constitutivos do
direito a indemnização invocado pelo requerente, nos termos do
instituto da responsabilidade civil
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio, cumpre a este
Tribunal aferir se se verificam os pressupostos constitutivos do direito a
indemnização invocado pelo requerente.
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
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como “o dono sofre o acaso”. Porém, em certos casos, quando alguém atuou
(por ação ou por omissão) como condição de um certo prejuízo, este já pode ser
imputado a certa pessoa (tipicamente a quem o causou ou, podendo fazê-lo,
não o evitou): estamos, em tais situações, no domínio da responsabilidade
civil, cuja finalidade primordial consiste, precisamente, eliminar um dano,
mediante reconstituição natural (recompor a materialidade da situação ou bem
jurídico lesado) ou, se aquela não for possível, mediante a reintegração por um
equivalente indemnizatório, acrescendo ainda à função resssarcitória a
compensação por danos não patrimoniais.
Com efeito, a questão fulcral na responsabilidade civil consiste em
saber quando e em que termos alguém deve indemnizar um prejuízo sofrido
por outrem, que é o mesmo que responder à difícil questão da imputação de
um dano a uma pessoa por ele responsável, que não se integre no âmbito
dos danos social e juridicamente aceites.
Para que possamos falar em responsabilidade civil, certos pressupostos
têm

de

estar

reunidos.

Estes

pressupostos,

genéricos,

aplicam-se

indiscriminadamente a todas as modalidades de responsabilidade civil, cuja
existência é, por sua vez, determinada pelas diferentes normas de
imputação. Várias categorizações de pressupostos foram sendo elencadas
pela doutrina, sendo que a mais comum enumera cinco pressupostos
cumulativos da responsabilidade civil enquanto fonte de obrigações, a saber:
1) facto humano voluntário, objetivamente controlável ou
dominável pela vontade, que tanto pode consistir numa ação
(facto positivo) que viole o dever geral de abstenção ou de não
intervenção na esfera do titular do direito absoluto, como numa
omissão ou abstenção (facto negativo);
2) ilicitude, enquanto reprovação da conduta do agente em termos de
antijuridicidade, nuns casos por violação de um direito absoluto de
terceiro ou violação de uma norma destinada a proteger interesses
alheios, noutros casos pelo incumprimento das suas obrigações pelo
devedor;
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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”15 e, para os
efeitos da obrigação de indemnizar, enquanto reflexo ou efeito do
dano natural no património do lesado, por via da destruição,
subtração ou deterioração de uma coisa, correspondente à diferença
entre o estado atual do património do lesado e o estado em que ele
estaria, no mesmo momento, se a lesão não tivesse ocorrido,
abrangendo, portanto, a diminuição do património já existente
(dano emergente) como o seu não aumento (lucro cessante); e
5) nexo de causalidade entre o facto gerador da responsabilidade e o
dano infligido na esfera jurídica do lesado, sendo o primeiro, no
processo factual que, em concreto, conduziu ao dano, condição sine
qua non e causa adequada do segundo, ou, por outras palavras, é,
pois, necessário escolher, de entre todos os factos que conduziram à
produção do dano (condições necessárias), aquele que, segundo o
curso normal das coisas, se pode considerar apto a produzir o dano
(condição adequada), afastando-se todos os demais que só por
virtude de circunstâncias extraordinárias ou excecionais o passam ter
determinado.
Por outro lado, no quadro da tipologia das modalidades de
responsabilidade

civil,

é

típica

a

adoção

da

summa

divisio

entre

responsabilidade civil contratual ou obrigacional e responsabilidade
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
15

JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, 1990, pp. 480-481.
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proteção de interesses alheios. Sendo certo que qualquer uma das modalidades
enunciadas despoleta a mesma consequência – a obrigação de indemnizar –,
regulada, em termos comuns, nos artigos 562.º a 572.º do Código Civil, foi
também o próprio legislador que autonomizou, na sistemática do Código, a
responsabilidade contratual da responsabilidade extracontratual, remetendo
aquela para os artigos 798.º e seguintes do diploma básico do Direito Privado
comum e esta última para os artigos 483.º e seguintes do mesmo compêndio
legal.
Outro conjunto de modalidades da responsabilidade civil com respaldo
legal é aquele que distingue entre responsabilidade civil por factos ilícitos e
culposos (artigos 483.º a 498.º do Código Civil), responsabilidade (civil)
pelo risco (artigos 499.º a 510.º do Código Civil) e responsabilidade civil
por atos lícitos ou responsabilidade pelo sacrifício.
Em

extrema

síntese,

a

primeira

modalidade

corresponde

à

responsabilidade civil subjetiva, baseada na ideia da culpa individual do autor
do facto, enquanto a segunda e terceira modalidades traduzem uma
responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa ou de outros fatores
pessoais, apenas associada à verificação de certos fatores objetivos. No caso
da responsabilidade pelo risco, a mesma não é alheia, antes mantem estreita
conexão com a ideia de que, com a evolução técnica e tecnológica inerente à
mundividência atual, vivemos numa “sociedade de risco”, pelo que a
convivência em sociedade implica sempre uma perigosidade, ainda que
diminuta. Assim, consolidou-se a ideia de que quem aproveita em seu
benefício ou detém a direção efetiva de uma atividade que implica um risco de
causar prejuízos a outrem, deve responsabilizar-se pelos prejuízos que essa
atividade cause. Já no que respeita à responsabilidade por factos lícitos, em
certos casos, a ordem jurídica permite que alguém sacrifique um bem jurídico
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.
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No caso em apreço, como resulta dos factos julgados provados sob
alíneas b) e d) do ponto 6.1.1., a 2.ª requerida, enquanto comercializadora em
regime de mercado, dedica-se à aquisição e venda de eletricidade e gás natural
para abastecimento dos clientes agregados na sua carteira, nomeadamente o
requerente, com quem celebrou contrato para prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e gás natural, serviços esses destinados a uso
não profissional do demandante [artigos 9.º, 10.º, 77.º e 89.º do Regulamento
de Relações Comerciais do Setor Elétrico (RRCSE)16 e artigos 9.º, 10.º, 63.º e
80.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor do Gás Natural
(RRCSGN)17]. Porém e sem embargo do que antecede, cumpre notar que, em
relação às demais demandadas, o requerente também se acha ligado a cada
uma daquelas por uma relação jurídica obrigacional.
Senão vejamos.
À luz da atual configuração normativa do Setor Elétrico Nacional
(SEN) e do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), assente, por um lado,
numa

sucessão

de

relações

jurídicas,

económica

e

juridicamente

autonomizadas, que se estabelecem entre os vários sujeitos que operam nos
mercados da energia elétrica e do gás natural e integram as respetivas cadeias
de valor (compreendendo a cadeia de valor da energia elétrica, as etapas de
produção, transporte e distribuição e consumo, enquanto a cadeia de valor do gás
natural envolve as etapas de produção, transporte e armazenamento e distribuição e
consumo), e, por outro lado, no princípio da separação (unbundling) entre as
várias atividades do setor elétrico e do setor do gás natural, nomeadamente as
atividades de distribuição e de comercialização18, os contratos de uso das redes
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).
17
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).
18
Artigos 36.º, n.º 1 e 43.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, diploma,
sucessivamente alterado, que estabelece os princípios gerais relativos à organização e
funcionamento do sistema elétrico nacional, bem como ao exercício das atividades de
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celebrados entre o comercializador (no caso, a aqui 2.ª requerida) e cada um
dos operadores da rede de distribuição (no caso da energia elétrica, a **., aqui
1.ª requerida, nos termos dos artigos 31.º, 35.º, 70.º e 71.º do Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15 de fevereiro, artigos 38.º e 42.º do Decreto-Lei n.º 172/2006,
de 23 de agosto19, e artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de
setembro20; no caso do gás natural, na região litoral norte de Portugal, a **.,
aqui 3.ª requerida) – artigo 78.º do RRCSE, artigo 64.º do RRCSGN, artigos
8.º e seguintes do RARI21 e artigos 8.º e seguintes do RARII22 –, isto é, os
vínculos negociais por intermédio dos quais o operador da rede de energia
elétrica/gás natural se obriga a proporcionar ao outro o gozo das
infraestruturas que tem a seu cargo para o fim de nelas fazer transitar a
eletricidade/gás natural e de nelas criar pontos de ligação (de receção e de
entrega de eletricidade/gás natural), constituem contratos a favor de
terceiro, em que o terceiro beneficiário é o consumidor de eletricidade/gás
natural, com a nuance, face à configuração típica daquele tipo contratual, de o
produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos
mercados de eletricidade, transpondo para a ordem jurídica interna os princípios da
Diretiva n.º 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que
estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade, e revoga a Diretiva n.º
96/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de dezembro. 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); artigos 31.º, n.º 1 e 38.º do Decreto-Lei n.º 30/2006, de
15 de fevereiro.
19
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.
20
Estabelece os princípios gerais a que devem obedecer os contratos de concessão a favor
da EDP, quando a exploração não é feita pelos municípios.
21
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).
22
Regulamento do Acesso às Redes, às Infraestruturas e às Interligações, aprovado pelo
Regulamento n.º 435/2016, de 9 de maio da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (Diário da República, 2.ª série, de 9 de maio de 2016), com a primeira alteração
introduzida pelo Regulamento n.º 362/2019 da ERSE (Diário da República, 2.ª série, de 23
de abril de 2019).
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promissário (no caso, o comercializador com quem o consumidor contratou o
fornecimento, a aqui 2.ª requerida) 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, cada um dos
operadores da rede de distribuição, as aqui 1.ª e 3.ª requeridas), conforme
determinado pelo artigo 10.º, n.º 1 do Regulamento da Qualidade de Serviço
do Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural, doravante “RQSSESGN”23).
Assim, uma vez que as partes se achavam ligadas por relações jurídicas
obrigacionais, a questão de saber se se concretizam, no caso, os pressupostos
da obrigação de indemnizar identifica-se com a questão do apuramento dos
pressupostos de que depende a responsabilidade civil contratual.
A responsabilidade civil contratual resulta, como se referiu acima, da
violação de obrigações, independentemente da fonte (legal ou convencional)
de onde a mesma brotou. Em face da alegação aduzida pelo requerente na sua
reclamação, identificam-se, com segurança, três putativos comportamentos
antijurídicos que o demandante imputa às requeridas, a saber: a interrupção
da alimentação de energia elétrica e gás natural na instalação sem precedência
de “aviso de corte”; a desligação da alimentação de energia elétrica e gás
natural no local de consumo do demandante no último dia útil da semana; e a
inobservância dos prazos aplicáveis no âmbito dos procedimentos de
contratação inicial.
a) Do direito da 2.ª requerida a promover a interrupção do
fornecimento de energia elétrica e gás natural à instalação de consumo
do requerente e de, unilateralmente, pôr fim ao contrato celebrado com
aquele, com fundamento em incumprimento imputável ao demandante
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). Nos termos do
seu artigo 10.º, n.º 1, cuja epígrafe é “Partilha de responsabilidades e direito de regresso”,
“[o]s 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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Como vimos, entre requerente e 2.ª requerida foi celebrado contrato de
fornecimento de energia elétrica e gás natural. Trata-se de um contrato misto,
com elementos de compra e venda (artigo 874.º do Código Civil) e de
prestação de serviços (artigo 1154.º do Código Civil), de execução duradoura,
nos termos do qual a 2.ª requerida obrigou-se a proporcionar ao requerente o
resultado da sua atividade empresarial, mais concretamente o fornecimento
permanente de energia elétrica e de gás natural (prestação de execução
continuada), encontrando-se o demandante adstrito à contraprestação, de
execução periódica, consistente no pagamento do preço proporcional à
energia elétrica e ao gás natural por aquele efetivamente consumido, fixado
por unidade de medida (kWh), e reconduzível à figura da venda ad mensuram
(artigo 887.º do Código Civil).
Sendo a 2.ª requerida um sujeito interveniente no Sistema Elétrico
Nacional (SEN), entendido como conjunto de princípios, organizações,
agentes e instalações elétricas relacionados com as atividades abrangidas pelo
Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, no território nacional, por força
do artigo 14.º, alínea e) deste compêndio legal, e do Sistema Nacional de Gás
Natural (SNGN), entendido como conjunto de princípios, organizações,
agentes e infraestruturas relacionados com as atividades abrangidas pelo
Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, no território nacional, por força
do artigo 14.º, alínea e) deste último diploma normativo, encontra-se a 2.ª
demandada adstrita ao cumprimento de obrigações de serviço público
(artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do RRCSE e artigo 5.º, n.ºs 1 a 3 do Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15.02, no que respeita ao serviço de fornecimento de energia
elétrica, e artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do RRCSGN e artigo 5.º, n.ºs 2 e 3 do DecretoLei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, no que respeita ao serviço de
fornecimento de gás natural), imanentes à essencialidade dos serviços
públicos em causa na relação contratual jurídico-privada celebrada com o
requerente, vocacionados à satisfação de necessidades primaciais na vida de
qualquer cidadão.
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De entre outras obrigações, cumpre destacar, com particular relevância
para a situação dos autos, a obrigação legal (e contratual) de fornecimento
de eletricidade e gás natural, em regime contínuo, à instalação de
consumo correspondente ao imóvel da requerente (artigo 5.º do RJSPE,
artigos 6.º, n.º 2, alínea a) e 101.º, n.º 2 do RRCSE, artigo 5.º, n.º 3, alínea a)
do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15.02., artigos 6.º, n.º 2, alínea a) e 84.º, n.º 2
do RRCSGN e artigo 5.º, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 30/2006, de
15.02.).
Como tal, em caso de falta de pagamento, dentro do prazo mencionado
na correspondente fatura, do montante devido pelos serviços prestados
(artigos 75.º, n.º 1, alínea j), 136.º, n.º 1 e 137.º, n.º 1, todos do RRCSE, e
artigos 61.º, n.º 1, alínea h), 120.º, n.º 1 e 121.º, n.º 1, todos do RRCSGN) –
hipótese que se verifica no caso vertente [cf. alíneas f) a i) do ponto 6.1.1.
supra] –, a interrupção do fornecimento de energia elétrica e gás natural à
instalação de consumo do cliente relapso depende da observância do
pressuposto legitimador consistente na emissão e envio ao consumidor de
um pré-aviso, por escrito, com uma antecedência mínima à data em que
a suspensão do abastecimento irá ocorrer de, pelo menos, 20 dias, uma
formalidade legal que visa assegurar o conhecimento pelo utente do
motivo da interrupção do fornecimento, da data prevista para o “corte”
e dos meios ao dispor do cliente para evitar a suspensão do serviço
(artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 do RJSPE, artigos 75.º, n.ºs 2 e 3 e 137.º, n.ºs 3 e 5 do
RRCSE e artigos 61.º, n.ºs 2 e 3 e 121.º, n.ºs 3 e 5 do RRCSGN).
De resto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica/gás natural
constitui um dos fundamentos – e o único com pertinência para a situação
dos autos – que pode desencadear a denúncia do contrato ao abrigo do qual
tal fornecimento tem lugar, se o facto imputável ao cliente que a determinou
se prolongar por um período superior a 60 dias (artigo 106.º-B, n.º 1,
alínea e) do RRCSE e artigo 90.º, n.º 1, alínea e) do RRCSGN), ressalvandose, no caso da energia elétrica, que a denúncia nunca pode ter lugar em
momento anterior ao decurso do prazo definido na metodologia a adotar na
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gestão do processo de mudança de comercializador aprovada pela ERSE
(artigos 106.º-B, n.º 3 e 143.º, n.º 1 do RRCSE) e salvaguardando-se, no caso
do gás natural, que a denúncia do contrato tem de ser, também ela, precedida
de um pré-aviso ao cliente faltoso, com a antecedência de 15 dias e observar o
disposto nos procedimentos de mudança de comercializador (artigo 90.º, n.º
1, alínea e) e n.º 3 e artigo 126.º, ambos do RRCSGN).
Ora, na situação em apreço nos presentes autos, o requerente alegou
que não recebeu pré-aviso de suspensão da prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e gás natural ao seu imóvel. Por sua vez, a 2.ª
requerida aduziu ter emitido e remetido o pré-aviso, procurando demonstrá-lo
com o documento junto a fls. 45 dos autos.
Com o devido respeito, cremos que a 2.ª requerida não logrou
provar, desde logo, o cumprimento da obrigação de emissão e envio do
pré-aviso de interrupção do fornecimento de energia elétrica e gás
natural, fundando o Tribunal o seu entendimento, em primeira linha, no
facto de o “aviso de corte” junto a fls. 45 dos autos respeitar a um montante
em dívida diverso daquele que é objeto do conjunto das faturas descritas sob
alíneas f) a i) do ponto 6.1.1. supra e cujo não pagamento, segundo a própria
2.ª demandada, esteve na base da desligação da alimentação existente no local
de consumo do requerente, antes correspondendo à quantia objeto do
documento de fls. 5-6 dos autos, emitido em 09.02.2018 e relativo aos
serviços prestados entre 10.01.2018 e 09.02.2018, a qual foi paga na datalimite aposta no pré-aviso, isto é, em 18.04.2018, como revela o extrato de
conta-corrente elaborado pela 2.ª requerida e junto a fls. 43-44 dos autos.
Mas ainda que resultasse demonstrado pelo acervo probatório coligido
nos autos deste processo a emissão do respetivo “aviso de corte”, sempre se
teria de concluir pela não demonstração da eficácia daquela comunicação.
O artigo 224.º, n.º 1 do Código Civil (aplicável ex vi artigo 295.º do
Código Civil) traduz, entre nós, a consagração de um sistema misto para a
perfeição das declarações negociais (também aplicável, por força da norma
remissiva que acima se indicou, aos simples atos jurídicos), que combina a
Tribunal Arbitral de Consumo

relevância da receção (teoria da receção) e do conhecimento (teoria do conhecimento),
de tal modo que a eficácia de uma declaração recipienda – como é o caso do
aviso de suspensão do fornecimento de energia elétrica/gás natural – depende
do seu recebimento pelo destinatário, a tal equivalendo também a situação em
que a declaração entrou na sua esfera de influência24. Não se ignora, claro, que
o legislador ponderou outras situações, atribuindo também eficácia à
declaração remetida, nos casos em que só por culpa do destinatário não
foi por este oportunamente recebida (artigo 224.º, n.º 2 do Código Civil),
previsão que nos aproxima da chamada teoria da expedição, se bem que o ato de
recebimento significa, nos termos da teoria da receção, chegada ao poder do
destinatário25.
Considerando a ausência de outro critério delimitador do conceito de
culpa para este efeito, teremos de nos socorrer do disposto no artigo 799.º, n.º
2 do Código Civil, sobre a culpa no âmbito da responsabilidade contratual e,
por via remissiva, do artigo 487.º, n.º 2 do Código Civil, nos termos da qual
esse elemento subjetivo deve ser concretamente aferido através do critério de
um devedor criterioso e diligente.
24

Como refere HEINRICH EWALD HÖRSTER, A Parte Geral do Código Civil Português – A Parte
Geral do Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1992, pp. 446-447, as fases por que uma
declaração negocial pode transcorrer são essencialmente quatro, a saber: “1.º exteriorização,
quando a declaração é formulada ou manifestada, exprimindo o declarante a sua vontade;
2.º a expedição, quando a declaração, depois de exteriorizada, é expedida pelo declarante
(…); 3.º a receção, quando a declaração chega ao poder do seu destinatário ou declaratário
em termos que, normalmente, lhe permitem tomar conhecimento do seu conteúdo (entrada
na esfera do poder do declaratário); 4.º o conhecimento, quando o destinatário ou declaratário
toma, de facto, conhecimento da declaração que lhe foi dirigida.” Ainda segundo o mesmo
autor, em artigo intitulado Sobre a formação do contrato segundo os arts. 217.º e 218.º. 224.º a 226.º
e 228.º a 235.º do CC, publicado na Revista de Direito e Economia, n.º 9, p. 135, bem pode
dizer-se que a “solução legal dá relevância jurídica, no sentido de originar a perfeição da
declaração negocial, àquele pressuposto que se verifica primeiro, combinando, nesta
medida, a teoria da receção (“… logo que chega ao poder …”) com a teoria do conhecimento
(“… logo que … é dele conhecida”).
25
Neste sentido, entre outros, CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos I – Conceitos,
Fontes, Formação, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, p. 110, onde se diz que «[n]este
sistema, a ideia chave está na expressão “chegar ao poder do destinatário”. Para o efeito,
este “poder” consiste no conjunto de meios de receção ao dispor do destinatário, que, em
circunstâncias normais, lhe permitam tomar conhecimento de uma dada mensagem. Do
ponto de vista do declarante, a emissão eficaz de declarações exige, por sua vez, a utilização
de um meio de transmissão que, em concreto, seja idóneo para atingir a esfera de
conhecimento do declaratário.»
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É esta, aliás, a linha interpretativa para que nos aponta PEDRO PAIS DE
VASCONCELOS, quando refere que o n.º 2 do artigo 224.º do Código Civil
se destina a contrariar “as práticas relativamente vulgares, por parte dos
destinatários de declarações negociais e não negociais, de se furtarem à
receção das comunicações que lhe são dirigidas”, para concluir “ser
necessário demonstrar que, sem acção ou abstenção culposas do declaratário,
a declaração teria sido recebida. A concretização deste regime não dispensa
um juízo cuidadoso sobre a culpa, por parte do declaratário, no atraso
ou não receção da declaração”26.
Lidando com conceitos indeterminados conexos com elementos
subjetivos da responsabilidade contratual (a culpa e a exclusividade da culpa),
a apreciação dos comportamentos comissivos ou omissivos do destinatário
suscetíveis (ou não) de integrar tal previsão do n.º 2 do artigo 224.º do Código
Civil deve ser feita casuisticamente, ponderando designadamente o específico
contexto contratual, isto é, as concretas “circunstâncias atendíveis e
relevantes” aptas a concorrer para a formação da convicção do julgador sobre
o conhecimento efetivo ou, pelo menos, sobre a “chegada ao poder” do
destinatário das comunicações enviadas pelo remetente.
Retomando o caso dos autos e ainda que estivesse evidenciada – o que
não sucede, reitera-se – a competente emissão do aviso de interrupção da
prestação dos serviços de fornecimento de eletricidade e gás natural, por não
pagamento das quantias objeto das faturas descritas sob alíneas f) a i) do
ponto 6.1.1. supra, forçoso é concluir que a 2.ª requerida não desenvolveu
qualquer atividade probatória a demonstrar o envio (e a receção) do aviso, não
conhecendo estes autos sequer a concreta modalidade de envio do objeto
postal alegadamente adotada pela 2.ª requerida (declarante) para fazer chegar o
aviso de suspensão do fornecimento de energia elétrica e gás natural à esfera
do requerente (declaratário).

26

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 6.ª edição, Coimbra,
Almedina, pp. 457-458.
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Por conseguinte, não tendo a 2.ª requerida logrado demonstrar tãopouco a emissão do aviso de interrupção dos serviços públicos essenciais de
fornecimento de eletricidade e de gás natural, como lhe era imposto pelas
regras de distribuição do ónus da prova plasmadas no artigo 11.º, n.º 1 do
RJSPE, no artigo 7.º do RRCSE e no artigo 7.º do RRCSGN, não pode este
Tribunal deixar de declarar, sem mais considerações, que a materialização da
desligação da alimentação de energia elétrica e gás natural no local de
consumo do requerente, executada no âmbito de procedimentos de
denúncia do contrato, não foi antecedida da observância, pela 2.ª
requerida, de pressuposto normativo inultrapassável de que dependia a
sua licitude.
Portanto, em suma, a 2.ª requerida incorreu no incumprimento de uma
obrigação, o qual corresponde, na responsabilidade contratual, ao facto
ilícito.

b) Da desligação, pelas 1.ª e 3.ª requeridas, da alimentação de
energia elétrica e gás natural no local de consumo do demandante no
último dia útil da semana (sexta-feira)
Assente o que antecede, constata-se, também, que a concretização da
desligação da alimentação de energia elétrica e gás natural na instalação do
requerente teve lugar no dia 20.04.2018, uma sexta-feira – cf. alínea j) do
ponto 6.1.1. supra –, sendo entendimento do requerente que a materialização
da interrupção jamais poderia ter lugar no último dia útil da semana.
De facto, o n.º 7 do artigo 75.º do RRCSE e o n.º 6 do artigo 121.º do
RRCSGN estabelecem que, no caso dos clientes em BT (baixa tensão) – no
caso da energia elétrica – e com consumo anual inferior ou igual a 10 000 m3
(n) – no caso do gás natural –, a interrupção de fornecimento por facto
imputável ao cliente não pode ter lugar no último dia útil da semana ou
na véspera de um feriado.
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Na situação dos autos, embora a atuação no local de consumo levada a
cabo pelas 1.ª e 3.ª requeridas, no dia 20.04.2018, se insira num procedimento
de denúncia do contrato – e não de mera interrupção do fornecimento de
energia elétrica e de gás natural por não pagamento, no prazo estipulado, de
montante devido, a qual, como vimos, tem normalmente lugar em momento
anterior à cessação do contrato por iniciativa do comercializador –, e, bem
assim, não se verificasse um dos fundamentos típicos que podia determinar a
adoção de decisões de objeção aos pedidos de denúncia, certo é que, de facto,
a suspensão do abastecimento das fontes de energia no imóvel do
requerente teve lugar naquela data, em violação das normas proibitivas
acima mencionadas.
Assim, tendo a 1.ª e 3.ª requeridas, na qualidade de operadores das
redes de distribuição de energia elétrica e gás natural, respetivamente,
consumado a interrupção do fornecimento daquelas fontes de energia
ao local de consumo do requerente numa sexta-feira, quando tal só
devia ter lugar na segunda-feira (23.04.2018), também incorreram na
prática de conduta merecedora de juízo de desvalor da ordem jurídica,
isto é, na realização de facto ilícito.
c) Da inobservância dos prazos aplicáveis no âmbito dos
procedimentos de contratação inicial
Em terceiro e último lugar, insurgiu-se o requerente contra a demora no
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e gás natural ao seu local
de consumo, a qual, segundo a sua versão dos factos, se prolongou por 12
dias e ficou marcada por sucessivos adiamentos, alegadamente em virtude da
necessidade de realização de nova inspeção à rede de gás ou à inexistência de
técnicos inspetores disponíveis para o efeito.
Antes de verificarmos, em concreto, se as requeridas desrespeitaram ou
não os prazos a que deviam obediência, por facilidade expositiva, importa
explanar o essencial da evolução da disciplina substantiva e adjetiva que regula
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os procedimentos de contratação inicial (e mudança de comercializador) de
eletricidade e gás natural.
Desde os já referidos Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro e
Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, se previa a criação da figura do
Operador Logístico de Mudança de Comercializador, enquanto sujeito
interveniente do Sistema Elétrico Nacional e do Sistema Nacional de Gás
Natural [artigo 14.º, alínea g) de ambos os diplomas], independente nos planos
jurídico, organizativo e da análise e tomada de decisões relativamente a outras
entidades que exerçam as operações de produção, distribuição e
comercialização de energia elétrica/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 58.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de
23.08., na sua versão primitiva; artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 140/2006, de
26.07).
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 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, ambos emanados da ERSE, e 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 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 SEN e do SNGN, “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
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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 daquele compêndio legal, à Agência para a Energia
(ADENE), 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 fevereiro27”, 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
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.
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transitório para a implementação dos novos procedimentos de 90 dias), sendo
tais procedimentos aplicáveis aos titulares provisórios das atribuições do
OLMC (**., no mercado da eletricidade, e **., no mercado do gás) até à plena
assunção de tais funções pela ** (artigo 89.º do Anexo à Diretiva n.º 15/2018,
de 10 de dezembro).
À data dos factos em apreço nestes autos, ainda se encontravam em
vigor os Procedimentos de Mudança de Comercializador do setor elétrico
aprovados pela Diretiva n.º 8/2012, de 21 de junho e os Procedimentos de
Mudança de Comercializador do setor do gás natural aprovados pelo
Despacho n.º 6973/2009, de 5 de março, pelo que é partir da disciplina
normativa adotada por via dos referidos diplomas que devemos aquilatar do
cumprimento, por cada uma das requeridas, dos prazos aplicáveis aos
procedimentos de contratação inicial em que estiveram envolvidas.
Em extrema síntese, cumpre referir que a contratação inicial (também
denominada “Entrada Direta no ML – Mercado Liberalizado”) destina-se a
enquadrar a celebração de contrato de fornecimento entre um cliente e um
comercializador em regime de mercado sem que, previamente e para o
conjunto de cliente e ponto de entrega tenha existido um qualquer outro
contrato de fornecimento, assentando num procedimento que envolve 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), atuação no local de
consumo (para verificação técnica e de segurança da instalação consumidora) e
ativação/recusa (caso se verifique ou não alguns dos motivos tipificados que
impedem a concretização da contratação solicitada pelo comercializador),
encontrando-se todas estas fases sujeitas a prazos máximos para a execução
das tarefas ou ações que lhe estão subjacentes.
De resto, como decorre dos artigos 68.º e seguintes do RQSSESGN, a
ativação de fornecimento de energia elétrica e de gás natural a um local de
consumo consiste “[n]a realização pelo operador de rede de distribuição das
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operações necessárias para o início do fornecimento a uma instalação de
utilização que não esteja a ser abastecida, na sequência da celebração de um
contrato de fornecimento com um comercializador”, operações essas a terem
lugar no âmbito de uma “visita combinada” que carece da presença do
consumidor na respetiva instalação (artigo 71.º, n.º 1 do RQSSESGN).
Assim, em relação ao procedimento de contratação inicial de
energia elétrica, verifica-se que a 2.ª requerida, após pagamento da quantia
em dívida pelo requerente e celebração de novo contrato com aquele, deu
início ao dito procedimento logo no dia 23.04.2018 (segunda-feira), a que se
sucedeu decisão de aceitação pela 1.ª requerida no mesmo dia e agendamento
de deslocação ao local de consumo efetuado no dia 24.04.2018, tendo esta
última sido concretizada, nos exatos termos aprazados, em 27.04.2018, pelas 9
horas e 48 minutos, no âmbito da qual a 1.ª demandada procedeu à ligação da
alimentação de eletricidade na instalação do requerente – tudo cf. alíneas l) e
n) do ponto 6.1.1. supra.
A partir do conspecto factual que antecede, nenhuma censura merece a
atuação de 1.ª e 2.ª requeridas quanto a cumprimento de prazos, visto que,
quer a decisão de aceitação do pedido de contratação inicial, quer a atuação no
local de consumo e sequente ativação do pedido respeitaram os tempos
determinados, mormente o previsto no n.º 1 do artigo 69.º do RQSSESGN,
preceito que impõe ao operador de rede de distribuição o dever de assegurar
“disponibilidade de agenda que permita a marcação da visita combinada para
ativação de fornecimento num dos 3 dias úteis seguintes ao momento do
agendamento pelo comercializador”.
Já no que tange ao procedimento de contratação inicial de gás
natural, constata-se que 2.ª requerida, também naquele dia 23.04.2018,
submeteu um primeiro pedido através do portal de switching do GPMC, o qual
mereceu decisão de recusa adotada pela 3.ª requerida e datada de 27.04.2018,
por “não agendamento da atuação no local de consumo no prazo previsto,
por falta imputável ao cliente ou ao comercializador”, facto que importou
apresentação de novo pedido de contratação inicial, exatamente em
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27.04.2018, este, agora, com decisão de aceitação pela aqui 3.ª demandada e
agendamento de atuação no local de consumo, sendo que, na data estabelecida
para o efeito – 30.04.2018 – não compareceu na instalação do requerente
qualquer entidade inspetora para atestar a aptidão da instalação para o início
do abastecimento de gás natural [tudo cf. alíneas m), o) e p) do ponto 6.1.1.
supra]. Apenas na sequência de novo agendamento, para o dia 02.05.2018, e
após emissão de declaração de inspeção atestando a aptidão da instalação para
o efeito pela **., a 3.ª requerida procedeu à ligação da alimentação de gás
natural – cf. alínea q) do ponto 6.1.1. supra.
Com efeito, no caso particular das instalações de gases combustíveis em
edifícios, determina o Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto28, 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).
Isto posto, não se logrou apurar nestes autos a que se deveu a falta de
agendamento da atuação no local de consumo que presidiu à decisão de
recusa assumida pela 3.ª requerida em 27.04.2018 [tendo sido julgado não
provado que o requerente decidiu cancelar o pedido de contratação inicial –
cf. alínea d) do ponto 6.1.2. supra, e respetiva motivação sob ponto 6.1.3. desta
sentença, para onde se remete e cujo teor, por economia de texto, se dá aqui
por integralmente reproduzido] e, por essa via, a quem a mesma é imputável
(ao requerente ou à 2.ª requerida). Em todo o caso, atendendo ao prazo a que
obedecia o agendamento da intervenção na instalação do requerente – artigo
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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.
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69.º, n.ºs 1 a 4 do RQSSESGN ex vi ponto 5.2.4.1. do Anexo ao Despacho n.º
6973/2009, de 5 de março – e sendo o não agendamento no prazo previsto
para o efeito um dos fundamentos típicos para a decisão de recusa do pedido
de contratação inicial – ponto 5.2.5. do Anexo ao Despacho –, nesta parte,
inexiste qualquer ilicitude na conduta da 3.ª requerida.
Seguidamente e após ter sido apresentado novo pedido de contratação
inicial, a 3.ª requerida adotou e comunicou decisão de aceitação dentro do
prazo aplicável – ponto 5.3.2. do Anexo ao Despacho –, o mesmo valendo
para o agendamento da atuação no local de consumo efetuada pela 2.ª
requerida (em coordenação com a 3.ª requerida) – ponto 5.3.3. do Anexo ao
Despacho. Verificando-se, como vimos, a necessidade de certificação técnica e
legal da instalação para o início do abastecimento de gás natural assegurado
pela 3.ª requerida, por motivo não esclarecido nestes autos, na data fixada para
a atuação no local de consumo – com observância do n.º 1 do artigo 69.º do
RQSSESGN –, registou-se a não comparência de entidade inspetora para
aquele efeito, sendo da responsabilidade do requerente – recorde-se –,
promover a inspeção à instalação de gás (artigo 17.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º
97/2017, de 10 de agosto). Ademais, não resultou suficientemente claro, a
partir da prova produzida (desde logo, das declarações de parte do requerente,
que não soube elucidar o Tribunal sobre tal facto), se o demandante se serviu
da 2.ª requerida (através da suposta conclusão do contrato de prestação de
serviços “Funciona”) para agilizar a contratação do serviço de inspeção à
instalação de gás por entidade habilitada.
Por último, e dada a impossibilidade legal de se iniciar o abastecimento
de gás natural sem prévia aprovação da instalação consumidora, foi efetuado
novo agendamento de atuação no local de consumo para o dia 02.05.2018,
observando-se o prazo previsto no n.º 1 do artigo 69.º RQSSESGN, a qual,
desta feita, teve mesmo lugar e culminou – reunidas as condições para o efeito
– com a ligação da alimentação de gás natural.
Face a tudo quanto precede, não se identifica qualquer comportamento
antijurídico praticado pela 2.ª requerida (enquanto comercializador) ou pela 3.ª
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requerida (enquanto operador da rede que interliga o ponto de entrega –
ORPE).
Concluído o competente exercício de averiguação, exame e apreciação
crítica das alegadas condutas suscetíveis de censura objetiva e identificados
factos ilícitos praticados pelas requeridas, compete ao Tribunal, quanto a tais
comportamentos, prosseguir a resolução da questão a decidir, aquilatando dos
restantes pressupostos constitutivos da responsabilidade civil (contratual).
No plano da culpa, cremos que as requeridas, de acordo com o critério
da diligência exigível ao bonus pater familias e em face das circunstâncias do caso
concreto, agiram em termos que justificam a reprovação do Direito, não
tendo logrado ilidir, em todo o caso, a presunção de culpa do n.º 1 do artigo
799.º do Código Civil. Acresce que o n.º 1 do artigo 10.º do RQSSESSGN,
sob a epígrafe “Partilha de responsabilidades e direito de regresso”, postula
que “[o]s comercializadores respondem pelos diversos aspetos da qualidade de
serviço junto dos clientes com quem celebrem um contrato de fornecimento
[entre os quais, o fornecimento de energia elétrica e gás natural em regime
contínuo – artigo 5.º do RQSSESGN], 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”, assim se consagrando,
por via do Regulamento da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico e do Setor
do Gás Natural, um regime de responsabilidade solidária do comercializador
com os operadores de redes.
Quanto aos danos, o requerente alegou ter sofrido danos patrimoniais
e não patrimoniais, que identificou conforme segue: perecimento de alimentos
que se encontravam acondicionados no congelador e na arca frigorífica, no
valor aproximado de € 500,00 (quinhentos euros); encargo com a inspeção à
instalação de gás, no valor de € 60,00 (sessenta euros); privação da utilização
do seu imóvel para higiene diária e confeção de refeições e impossibilidade de
ver diariamente as suas filhas, ambos durante 12 dias, e vergonha sentida
perante a família pela desativação do fornecimento de energia elétrica e gás
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natural à sua instalação, tendo sido alvo de “piadas acerca do assunto”, danos
não patrimoniais que avaliou, no seu conjunto, em € 440,00 (quatrocentos e
quarenta euros).
Como é sabido, impera entre nós o chamado princípio indemnizatório, de
acordo com o qual a obrigação de indemnizar visa reconstituir a situação
patrimonial que existiria, na data mais recente que pode ser atendida pelo
tribunal, caso não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação
(artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código Civil) – teoria da diferença –, colocando o
lesado na posição em que estaria não fosse o resultado danoso, sem,
com isso, proporcionar àquele um enriquecimento injustificado.
Por outro lado, na decorrência do que já se deixou consignado retro, nos
termos do artigo 566.º, n.º 1 do Código Civil, a reconstituição ou
restauração natural é prioritária face à reintegração por equivalente, a
qual “não supõe necessariamente que as coisas são repostas com exatidão na
situação anterior: é suficiente que se dê a reposição de um estado que
tenha para o credor valor igual e natureza igual aos que existam antes
do acontecimento que causou o dano”29, ficando, dessa forma,
satisfeito o interesse do lesado.
Donde, apenas não haverá lugar à reposição específica quando a mesma
não seja possível ou não repare integralmente os danos ou, ainda,
quando se revele excessivamente onerosa para o devedor lesante,
hipóteses em que terá, então, de operar-se a restituição por equivalente e
proceder-se-á ao ressarcimento do chamado “dano de cálculo”, isto é, a
expressão monetária do dano real (e já não o dano natural propriamente dito),
constituindo a solução mais razoável para o apuramento do quantum
indemnizatório aquela segundo a qual o lesante deve indemnizar o lesado pelo
valor do dano que causa no seu património (do ponto de vista concreto), pelo
que o lesado deve ser colocado numa situação em que obtenha uma coisa com
um valor de uso idêntico à danificada.
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ADRIANO VAZ SERRA, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 84, p. 132.
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Por outro lado, durante muito tempo, a doutrina viu-se animada por
um intenso debate sobre a ressarcibilidade dos danos não patrimoniais
(também designados “danos morais”), atenta a sua insusceptibilidade de
avaliação em dinheiro, a inelutável subjetividade inerente à sua valoração e o
risco de arbitrariedade na fixação do quantum indemnizatório. Ainda assim,
sob pena de afronta ao valor e virtude cardeal da justiça, não podiam os
interesses irredutíveis a um equivalente pecuniário permanecer desprovidos de
qualquer tutela resssarcitória, mesmo que tal implique o reconhecimento de
alguma discricionariedade na fixação pelo julgador da compensação devida
por estes danos.
Pelo mesmo fundamento relevante, também constitui, nos dias de hoje,
entendimento pacífico, após uma acesa querela doutrinal e jurisprudencial, que
deve proceder-se à aplicação analógica do princípio da ressarcibilidade dos
danos não patrimoniais, expresso no capítulo do Código Civil dedicado à
responsabilidade extracontratual (artigo 496.º), à responsabilidade contratual.
Ademais, no domínio da disciplina normativa especialmente aplicável às
relações jurídicas de consumo (como a dos presentes autos), o legislador
tomou expressamente posição sobre a identificada controvérsia, determinando
no artigo 12.º, n.º 1 da Lei n.º 24/96, de 31 de julho, que “[o] consumidor tem
direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes
do fornecimento de bens ou prestações de serviços defeituosos”.
Assim, a lei substantiva civil portuguesa aderiu à tese da reparabilidade
dos danos não patrimoniais, limitando, todavia, tal tutela reparatória, mediante
arbitramento de uma compensação (e não de uma indemnização, dado
tratar-se de danos não convertíveis diretamente numa quantia pecuniária
equivalente), àqueles prejuízos que pela sua gravidade, mereçam a tutela do
direito (artigo 496.º, n.º 1 do Código Civil).
Neste seguimento, para que tais danos não patrimoniais mereçam a
tutela do direito, os mesmos têm de ser graves, devendo essa “gravidade”
“medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha
de conta as circunstâncias de cada caso), e não à luz de fatores subjetivos (de
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uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada)”,
pelo que “o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de
uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”30. À míngua deste critério legal,
devem considerar-se “irrelevantes os pequenos incómodos ou contrariedades,
assim como os sofrimentos ou desgostos que resultem de uma sensibilidade
anómala”31.
Assente tudo quanto antecede e revertendo, de novo, à situação aqui
em análise, em face das decisões em matéria de facto sob alíneas b), c) e e) do
ponto 6.1.2. supra (com a respetiva motivação sob ponto 6.1.3. desta sentença,
para onde se remete e cujo teor se dá por integralmente reproduzido), não
tendo o requerente logrado demonstrar os alegados prejuízos patrimoniais e
não patrimoniais a que se referem as identificadas decisões, não podem os
mesmos serem objeto de tutela reparatória. No mesmo sentido, no que tange
à despesa assumida com a inspeção à instalação de gás, atenta a decisão em
matéria de facto sob alínea s) do ponto 6.1.1. desta sentença, conclui-se que o
requerente já foi ressarcido de tal encargo pela 2.ª requerida, pelo que, sob
pena de locupletamento indevido, não pode o Tribunal acolher, também nesta
parte, o pedido do demandante.
Subsiste, somente, o dano não patrimonial correspondente à privação
da disponibilidade de gás natural e energia elétrica para a realização, pelo
requerente (e seu agregado familiar), da higiene diária e confeção de refeições
no seu imóvel, dano este que – cremos inequívoco – reveste contornos de
transtorno e incomodidade bastantes para, à luz da regra consagrada no n.º 1
do artigo 496.º do Código Civil, ser merecedor de tutela jurídica.
Ora, determina o n.º 4 do artigo 496.º do Código Civil que “[o]
montante da indemnização é fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em
atenção, em qualquer caso, as circunstâncias referidas no artigo 494.º (…)”, a
saber, “o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do
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lesado e as demais circunstâncias do caso”. A este propósito, ensina muito
acertadamente MANUEL CARNEIRO DA FRADA que «[a] equidade não reclama
certamente uma decisão que reconheça só parcialmente a razão a um sujeito.
Sem prejuízo da sua flexibilidade, não se trata, portanto, como por vezes se
pensa, de, sob a sua capa, distribuir (acriticamente) “o mal pelas aldeias”,
impondo uma repartição de sacrifícios a quem não a merece»32. Não significa
isto, contudo, que o juízo de equidade, ao promover uma justiça
individualizadora, atenta às particularidades do caso concreto, não envolva –
porque, na verdade, sempre importa – “uma margem de discricionariedade,
um espaço de conformação, uma escolha no intervalo entre os limites mínimo
e máximo, que depende afinal da norma técnica ou do critério que, de entre os
possíveis, o avaliador, segundo a equidade, prefira utilizar”33.
Desta forma, considerando, por um lado, a essencialidade, para
qualquer utente, do fornecimento contínuo de energia elétrica e gás natural, o
elevado padrão de diligência a que se encontram sujeitas as requeridas no
exercício das suas atividades e a duração dos períodos em que subsistiu a
situação de desligação do abastecimento daquelas fontes de energia (embora,
aqui, tendo presente a responsabilidade que impende sobre o requerente na
promoção da inspeção à instalação de gás) e atendendo, por outro lado, ao
facto de a desativação do fornecimento de energia elétrica e gás natural à
instalação do requerente na sexta-feira, dia 20.04.2018, embora ilícita, emanar
de um incumprimento no pagamento de quantias devidas pelo requerente que
se prolongou por largos meses, bem como ao facto de o demandante já ter
sido ressarcido, pela aqui 2.ª requerida, das despesas tidas com as refeições
realizadas fora de casa [cf. alínea s) do ponto 6.1.1. supra], fixa-se em € 150,00
(cento e cinquenta euros) o montante devido a título de compensação.
Resta aquilatar, por último, se o único dano jurídico (entendido como a
“supressão ou diminuição de uma situação favorável, reconhecida ou
32

MANUEL CARNEIRO DA FRADA, A equidade (ou a “justiça com coração”) – a propósito da decisão
arbitral segundo a equidade, in Revista da Ordem dos Advogados, janeiro/março 2012, p. 131.
33
CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Determinação do Preço por Terceiro, in Cadernos de Direito
Privado, n.º 30, p. 7.
Tribunal Arbitral de Consumo

protegida pelo Direito”34) julgado provado supera o derradeiro crivo do nexo
de causalidade para aferir da eventual responsabilização das requeridas.
O nexo de causalidade (adequada) pode ser apreciado de acordo
com duas formulações: a formulação positiva de causalidade adequada,
segundo a qual é causa adequada de um resultado danoso todo e qualquer
facto que, segundo um observador experiente na altura da sua prática e de
acordo com um critério de normalidade do acontecer, se possa prever que terá
como consequência natural ou efeito provável a produção do correspetivo
dano; e a formulação negativa de causalidade adequada, proposta por
ENNECCERUS-LEHMAN, de acordo com a qual um facto só é inadequado a
produzir um dano sempre que ele seja indiferente para a sua produção, tendo
esse dano ocorrido apenas por circunstâncias excecionais, anormais,
extraordinárias ou anómalas, não previsíveis ou previstas, de modo algum, por
um observador experiente na altura em que o facto se verificou.
Entre nós, quer a jurisprudência dos Tribunais superiores, quer a
doutrina mais autorizada35, sufraga o entendimento de que, por ser mais
criteriosa e mais ampla, deve reputar-se adotada, pelo artigo 563.º do Código
Civil, a formulação negativa da teoria da causalidade adequada, aplicável,
nomeadamente, à responsabilidade delitual e à responsabilidade obrigacional,
que pressupõem um facto ilícito e culposo do agente.
Retomando, de novo, a situação em apreço, em coerência com a
factualidade julgada provada e não provada nestes autos, conclui este Tribunal
que o incumprimento da obrigação de emissão de pré-aviso de interrupção do
fornecimento de eletricidade e gás natural pela 2.ª requerida e a consumação
da desativação dos serviços pela 1.ª e 3.ª requeridas, respetivamente, em
violação do disposto no n.º 7 do artigo 75.º do RRCSE e no n.º 6 do artigo
121.º do RRCSGN foram causa necessária e adequada (porque não foi,
de todo, indiferente, na ordem natural das coisas), à produção do dano
34
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não patrimonial alegado e provado pelo demandante, sendo que, com o
pagamento de indemnização no valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros)
pelas requeridas, que por ele respondem solidariamente (artigo 10.º, n.º 1 do
RQSSESGN), se revela possível propiciar adequada compensação quanto ao
dano sofrido, com fixação equilibrada e ponderada, de acordo com critérios
de equidade.

7. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando-se
a ação parcialmente procedente,
a) condena-se solidariamente as requeridas a pagarem ao
requerente a quantia de € 150,00 (cento e cinquenta euros);
b) absolve-se, no mais, as requeridas do pedido.
Notifique-se.
Viana do Castelo, 26 de fevereiro de 2020

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
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1. Em caso de falta de pagamento, dentro do prazo mencionado na
correspondente fatura, do montante devido pelos serviços prestados
(artigos 75.º, n.º 1, alínea j), 136.º, n.º 1 e 137.º, n.º 1, todos do
Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico – RRCSE, e
artigos 61.º, n.º 1, alínea h), 120.º, n.º 1 e 121.º, n.º 1, todos do
Regulamento de Relações Comerciais do Setor do Gás Natural –
RRCSGN), a interrupção do fornecimento de energia elétrica e gás
natural à instalação de consumo do cliente relapso depende da
observância do pressuposto legitimador consistente na emissão e
envio ao consumidor de um pré-aviso, por escrito, com uma
antecedência mínima à data em que a suspensão do abastecimento
irá ocorrer de, pelo menos, 20 dias, uma formalidade legal que visa
assegurar o conhecimento pelo utente do motivo da interrupção do
fornecimento, da data prevista para o “corte” e dos meios ao dispor
do cliente para evitar a suspensão do serviço (artigo 5.º, n.ºs 1 e 2 da
Lei n.º 23/96, de 26.07, artigos 75.º, n.ºs 2 e 3 e 137.º, n.ºs 3 e 5 do
RRCSE e artigos 61.º, n.ºs 2 e 3 e 121.º, n.ºs 3 e 5 do RRCSGN);
2. De resto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica/gás
natural constitui um dos fundamentos – e o único com pertinência
para a situação dos autos – que pode desencadear a denúncia do
contrato ao abrigo do qual tal fornecimento tem lugar, se o facto
imputável ao cliente que a determinou se prolongar por um período
superior a 60 dias (artigo 106.º-B, n.º 1, alínea e) do RRCSE e artigo
90.º, n.º 1, alínea e) do RRCSGN), ressalvando-se, no caso da
energia elétrica, que a denúncia nunca pode ter lugar em momento
anterior ao decurso do prazo definido na metodologia a adotar na
gestão do processo de mudança de comercializador aprovada pela
ERSE (artigos 106.º-B, n.º 3 e 143.º, n.º 1, ambos do RRCSE) e
salvaguardando-se, no caso do gás natural, que a denúncia do
contrato tem de ser, também ela, precedida de um pré-aviso ao
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cliente faltoso, com a antecedência de 15 dias e observar o disposto
nos procedimentos de mudança de comercializador (artigo 90.º, n.º
1, alínea e) e n.º 3 e artigo 126.º, ambos do RRCSGN);
3. O n.º 7 do artigo 75.º do RRCSE e o n.º 6 do artigo 121.º do
RRCSGN estabelecem que, no caso dos clientes em BT (baixa
tensão) – no caso da energia elétrica – e com consumo anual inferior
ou igual a 10 000 m3 (n) – no caso do gás natural –, a interrupção de
fornecimento por facto imputável ao cliente não pode ter lugar no
último dia útil da semana ou na véspera de um feriado;
4. A contratação inicial (também denominada “Entrada Direta no ML
– Mercado Liberalizado”) destina-se a enquadrar a celebração de
contrato de fornecimento entre um cliente e um comercializador em
regime de mercado sem que, previamente e para o conjunto de
cliente e ponto de entrega tenha existido um qualquer outro
contrato de fornecimento, assentando num procedimento que
envolve 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), atuação no local de consumo (para
verificação técnica e de segurança da instalação consumidora) e
ativação/recusa (caso se verifique ou não alguns dos motivos
tipificados que impedem a concretização da contratação solicitada
pelo comercializador), encontrando-se todas estas fases sujeitas a
prazos máximos para a execução das tarefas ou ações que lhe estão
subjacentes;
5. 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 quando
exista declaração de inspeção atestando a aptidão da instalação para
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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);
6. O n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento da Qualidade de Serviço do
Setor Elétrico e do Setor do Gás Natural (RQSSESGN), sob a
epígrafe “Partilha de responsabilidades e direito de regresso”,
postula que “[o]s comercializadores respondem pelos diversos
aspetos da qualidade de serviço junto dos clientes com quem
celebrem um contrato de fornecimento [entre os quais, o
fornecimento de energia elétrica e gás natural em regime contínuo –
artigo 5.º do RQSSESGN], 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”;
7. O dano não patrimonial respeitante à privação da disponibilidade de
gás natural e energia elétrica para a realização, pelo consumidor, da
higiene diária e confeção de refeições na sua habitação reveste
contornos de transtorno e incomodidade bastantes para, à luz da
regra consagrada no n.º 1 do artigo 496.º do Código Civil, ser
merecedor de tutela jurídica.
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