Proc nº 48/2016
Vem pedida pela demandante a declaração de que seja reconhecido que ela não é
devedora da quantia de €340,10 à demandada (Cfr petição/reclamação apresentada).
Ora a demandada tinha o ónus de provar ou demonstrar a existência e subsistência do
invocado crédito.
Com tal desiderato foi apenas feita a apresentação das faturas, designadamente da
fatura que constitui o doc 5, junto com a reclamação e onde se engloba a importância
de €90,02 da fatura anteriormente emitida (Doc 4) e não paga
Tendo a demandante pedido a declaração de que tais consumos não são os reais,
competia à demandada comprovar o contrário, ou seja, que os valores faturados
espelham os consumos reais de gás devidos e não pagos.
Todavia, após produção de prova adicional, designadamente o depoimento da
reclamante e fotografias dos contadores instalados no edifício, deparou-se o Tribunal
com a dúvida insuperável sobre se realmente os consumos de gás faturados e aqui
objeto do pedido (€103,37 + €15,98 – Cfr Docs 4 e 5), seriam ou não os reais. E tal
dúvida resulta da comprovada existência de dois contadores no mesmo local (um para
o 1º andar e outro para o r/chão), sendo, nas circunstâncias do caso, admissível a
possibilidade de confusão.
A inexistência de prova ou explicação convincente sobre os consumos efetivos de gás
(só estes são postos em causa pela demandante) pagos e não pagos, reverte contra a
posição da demandada à luz das regras do ónus da prova e do princípio da dúvida que
favorece o autor Com efeito, a dúvida sobre a realidade dum facto e sobre a repartição
do ónus da prova resolve-se contra a parte a quem o facto aproveita (cfr arts 414º, do
CPC e 346º, do CC). Em conclusão: não está demonstrado que a demandante deva
as importâncias de €15,96 e €103,37 objeto das faturas (Docs 4 e 5, juntos com a
reclamação) e, em consequência, procede parcialmente o pedido.

