Processo Nº 2549/2018

Aos onze dias do mês de Fevereiro de 2019, faço os autos
CONCLUSOS ao Mmº Juiz

______________________*__________________

SENTENÇA:
Fixo à acção o valor de 15 000,00€
_____________________*_____________________
- ******, gestora comercial, residente na ****** Barcelos, apresenta reclamação
contra:
-“*****”, com sede na ******, em Lisboa, e
- “ ******”, com sede em Lisboa, pedindo a “restituição de todos os valores cobrados
pela **** indevidamente e uma indemnização de 15 000,00€ pelos danos patrimoniais e
morais descritos a fls 4 e 25.
Alegou, para tal, o que consta da reclamação de fls 24/25, 28, e 35/36 e juntou docs.
Por sua vez, as Rdas responderam à reclamação e contestaram, alegando o que consta a
fls 20/21, 32/33 ,,45 a 47 e 53 a 55, e juntaram docs.
_____________________*____________________*____________________

Cumpre decidir.
As partes têm personalidade jurídica e capacidade judiciária.
_____________________*____________________*____________________

A 1ª Rda, na sua , aliás, douta contestação, deduziu a excepção de ilegitimidade passiva,
alegando em resumo que a facturação que emite para os clientes é feita com base nos dados
que lhe são fornecidos pelo ORD ( operador de rede de distribuição) - 2ª Rda - , entidade
distinta da 1ª Rda, sendo os contadores e respectivas leituras da responsabilidade daquela.
Porém, e na esteira do já decidido em anteriores e idênticos processos, entendemos que
a 1ª Rda tem interesse directo em contradizer, visto que a eventual procedência de
reclamação poderá causar-lhe um prejuízo, na medida em que terá de ressarcir a Rte por
danos causados por facturação excessiva, provocados por anomalias no contador.
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É que a relação contratual que a Rte tem é com a 1ª Rda, pelo que esta tem de
considerar-se sujeito da relação controvertida. , tal como é configurada pelo Rte ( relação
jurídica de consumo, tal como definida vem no art.º 2ª da L.D.C.) e titular do interesse
relevante para o efeito da legitimidade.
Improcede por isso, nos termos do disposto no art.º 30.º , n.º 1, 2 e 3, do C. P. Civil , a
excepção dilatória de ilegitimidade passiva, deduzida pela 1ª Rda, declarando-se ser esta,
parte legítima na acção.
_____________________*____________________*____________________________
Por seu turno, na sua, aliás, douta contestação, deduziu também a 2ª Rda a excepção
dilatória de ilegitimidade passiva, alegando em síntese que os factos alegados pela Rte se
prendem com questões de facturação, questões comerciais, que são do exclusivo
conhecimento da 1ª Rda, que é o comercializador de energia eléctrica, pelo que só ela poderá
responder por esses factos , visto que as actividades de comercialização e distribuição de
energia elétrica estão juridicamente separadas, cabendo a primeira à “****” e a segunda à
“****”
Dir-se-á desde logo, que o facto de ambas as Rdas serem entidades jurídicas distintas
(embora pertencendo ambas ao *******) não afasta por si só a eventual responsabilidade da
2ª Rda no caso vertente , porquanto a facturação emitida pela 1ª Rda, como comercializador, é
elaborada com base nos dados ( leituras) que a 2ª Rda, como operador da rede de distribuição
( ORD) lhe fornece, sendo que os contadores ( ou equipamentos de mediação de energia) são
propriedade deste, e são por este e só por este substituídos, ou seja, a 2º Rda, é a responsável
pelo correcto funcionamento dos contadores e pelas matérias de natureza técnica com eles
relacionados – Cfr Regulamento das Relações Comerciais do Sector Eléctrico e Guia de
Medição, , Leitura e Disponibilização de Dados de Energia Eléctrica publicados pela ERSE (
Entidade Reguladora de Serviços Energéticos).
Entendemos assim, ser inequívoco que eventuais avarias dos contadores são da
responsabilidade da 2ª Rda (entre várias outras actividades relacionadas com a condução e
entrega de energia eléctrica) a menos que se demonstre terem sido causadas pelo consumidor
ou por terceiros.
Assim sendo, a 2ª Rda não pode deixar de ser considerada parte legitima por ter
interesse directo em contradizer, dado que da eventual procedência de acção ( reclamação)
poderá advir-lhe prejuízo, se for condenada solidariamente com a 1ª Rda.
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Acresce que a “ *****” também é sujeito da relação convertida (relação jurídica de
consumo) tal como é configurada pela Rte e titular do interesse relevante para o efeito da
legitimidade nos termos dos disposto do no art.º 30.º n.os 1, 2 e 3 do C. P.C.
Improcede assim, a excepção dilatória e ilegitimidade passiva deduzida pela “ *****”,
declarando- a parte legitima na acção.
_____________________*____________________*____________________________

A fls 79 a 85 dos autos, veio a Rte apresentar dois requerimentos que intitula de
“oposição à contestação” das Rdas em que, no essencial, alega factos já antes alegados no
processo ou constantes de documentos a ele juntos.
Notificadas desses requerimentos, apenas a 2ª Rda respondeu, a fls 87/88 dos autos,
requerendo o desentranhamento da oposição à contestação de fls 82/85, pugnando pela sua
inadmissibilidade.
Alega a 2ª Rda em síntese que, como o processo civil se aplica subsidiariamente e não
prevê qualquer articulado de resposta à contestação, tal articulado é inadmissível.
Sucede que o processo arbitral é um processo especial face ao processo civil ( lei geral)
sendo regulado pela Lei n.º 144/2015, de 08/09, e pela Lei n.º 63/20111, de 14/12 ( Lei da
Arbitragem Voluntária – LAV) e pelas regras que constarem do Regulamento de Arbitragem do
respectivo Centro de Arbitragem, previsto nos art.º 6ºe 62.º da LAV
“In casu”, e como aqueles dois Diplomas – A LAV e a Lei n.º 144/2015, são omissos
quanto à aplicação subsidiária do C.P.C no caso de oposição à contestação, dispõe o art.º 19.º,
n.º 3, do Reg de Arbitragem do CIAB – Tribunal Arbitral que: - “em tudo o que não estiver
previsto no presente Regulamento, aplica-se, com as devidas adaptações, a LAV, a Lei
144/2015 ( n.º 1 do art.º 19.º do Regulamento), a Lei da Mediação e o Código do Processo
Civil.
Verifica-se assim que o Regulamento do CIAB considera o processo civil como
subsidiário em relação ao processo arbitral, mas, “com as devidas adaptações” ou seja, na
linha do que dispõe o n.º 3 do art.º 30.º da L.A.V, uma vez que ao aderirem ao Centro e ao seu
Regulamento, as partes não escolheram o conteúdo dos normas processuais, mas apenas
quiseram atribuir competência à entidade de RAL ( resolução alternativa de litígios) para a
elaboração dessas normas.
Aquela expressão “com as devidas adaptações” significa assim que as regras processuais
a aplicar são aquelas que “fruto de avanços no estudo da arbitragem, aquela entidade
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considerar válidas, no momento em que o processo de arbitragem tem inicio (Cfr REV – Ver .
Eletrónica de Direito – FEV/2016, n.º 1, p 19)
Isso porque a “ flexibilidade processual é um instrumento fundamental da arbitragem” (
de qualquer tipo de arbitragem), como resulta claramente do art.º 30.º, 3, da L.A.V., podendo
o tribunal arbitral conduzir a arbitragem do modo que considerar apropriado.
Ora, no caso vertente, não se veem razões para mandar desentranhar os requerimentos
em questão, até porque, por um lado, os mesmos, no essencial, reproduzem alegações da Rte
já efectuadas ao longo do processo; por outro lado, o art.º 33.º , n.º 3, da LAV., é muito claro
ao dispor que : “qualquer das partes, no decurso do processo arbitral, pode modificar ou
completar a sua petição ou a sua contestação, a não ser que o juiz decida não admitir essa
alteração por considerar a sua apresentação tardia e injustificada.”
Ora, os requerimentos em causa, como deles resulta, destinam-se claramente a
esclarecer e complementar a petição, sendo que, no processo arbitral, o apuramento da
verdade material deve prevalecer sobre a obtenção da mera verdade formal.
Pelo exposto, indefiro o pedido de desentranhamento formulado pela 2ª Rda a fls 87/88
dos autos.

______________________________*_________________________*______________

Não há outras exceções, nulidades ou questões que obstem ao conhecimento de mérito
de causa.
Considero provados os seguintes FACTOS:
1) Em 05/07/2016, a Rte e a 1ª Rda celebram um contrato de fornecimento de
energia elétrica pra o local de consumo sito na Rua de Outeiro n.º 45- Creixomil –
Barcelos ( fls 63 dos autos).
2) Desde 05/07/2016 até Agosto/2017, inclusive, o valor medio mensal das
faturas recebidas foi de 147,50€, assim calculada:
Ano de 2016
Agosto------------------------103,31€
Setembro---------------------274,37€
Outubro_______________167,96€
Novembro _____________176,19€
Dezembro _____________35,18€
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Ano de 2017
Janeiro______________180,33€
Fevereiro ____________184,04€
Março_______________165,36€
Abril_________________40,45€
Maio________________141,72€
Junho_______________161,11€
Julho________________133,69€
Agosto_______________141,25€

Total : 1 905,00€ /13 (meses) = 147,50€ ( fls 25, 80/81, 45, e extracto da conta corrente
da 1ª Rda)
3) Desde setembro/2017 a junho/2018, inclusive, as facturas recebidas revelaram
um enorme aumento, assim apurado:
Setembro/2017_______________________322,88€
Outubro /2017 _______________________308,46€
Novembro/2017______________300,61€
Dezembro/2017________________234,09€
Janeiro /2018________________326,06€
Fevereiro/2018_______________285,34€ (cf fls 22)
Março/2018________________551,87€
Abril/2018_______________329,85€
Maio/2018_________________647,91€ ( cfr fls 45 e extracto)
Junho/2018__________________578, 52€ ( fls 45)

4) Desde Setembro de 2017 até Junho de 2018 a Rte não cessou de reclamar
perante a 1ª Rda do aumento de facturação e de exigir a verificação do contador.
5) Em 20/9/2017 a 2ª Rda, através da equipa técnica enviada à instalação de
consumo declara que o contador está a funcionar correctamente ( fls 66 dos autos) e
recolheu leituras
6) Em 19/12/2017, a 2ª Rda envia novamente uma equipa técnica a casa da Rte ,
a qual declara que “ os equipamentos (contador) com o funcionamento correcto”
7) Em 24/01/2018, após nova reclamação da Rte, que continuava queixar-se de
anomalias no contador , a Rda enviou novamente técnicos a casa da Rte, os quais
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procederam à substituição do contador, declarando que “este, com tudo desligado,
marcava consumos “ ( cfr fls 68)
8) Em 27/02/2018, a Rda enviou uma equipa técnica à instalação de consumo da
Rte, tendo efectuado leituras,
9) Após o que a Rte informou a Rda que o novo contador registava consumos
com o contador desligado, pelo que,
10) Em 29/06/2018 a Rda mais uma vez enviou uma equipa técnica ao local de
consumo, o qual declarou que o “ funcionamento do contador era aparentemente
correcto”
11) A partir desta data, o valor das facturas tem diminuído sensivelmente
12) O aquecimento em casa da Rte é obtido a gasóleo e lenha
13) Na factura de Setembro de 2018, no valor de 46,49€ foi efectuado um
abatimento aos consumos facturados entre 30/06/2018 a 04/08/2018, no valor de
253,48€
14) Na factura de Dezembro de 2018, no valor de 17,49€ foi efectuado um
abatimento aos consumos facturados entre 30/08 a 04/11/2018, no valor de 399,12€.
15) A partir de 24/01/2018 até 29/05/2018, já com o novo contador, o consumo
“disparou”: de cerca de 45 Kwhs passou para 84,97 Kwhs em Fevereiro de 2018, 87,57
kwhs em Março de 2018 e atingiu os 92,15 Kwhs em 29/05/2018 ( fls 59 dos autos)
16) A 2º Rda procedeu à avaliação de conformidade metrológica do novo
contador.
17) A 2ª Rda é proprietária dos contadores que medem e registam os consumos
de energia eléctrica e procede às leituras reais dos mesmos trimestralmente,
comunicando-as depois à 1ª Rda ( comercializador) para efeitos de facturação.
Foram decisivos para a prova destes factos o declarado pelas partes, os
depoimentos das testemunhas apresentadas, os documentos juntos aos autos e o
exctrato da conta corrente da Rte, da “*****”

Não se provou que a Rte tenha alterado hábitos de consumo a partir de Setembro de
2017, nem que tenha adquirido mais equipamentos eléctricos.
Esquematizados assim os factos provados, verifica-se serem duas as questões a decidir:
A primeira reside em saber se os consumos que deram origem às facturas emitidas pela
2ª Rda. , entre Set/2017 e Jun/2018 se devem considerar correctos face aos “histórico” desse
consumo, uma vez que a Rte a partir de Set/2017 fez várias reclamações à 1º Rda.,
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considerando que esta , a partir dessa data começou a enviar-lhe facturas com valores
elevados e anormais e que em seu entender, tal se devia a anomalias no contador da
instalação d e consumo.
A segunda, se é ou não devida a indemnização de 15000,00€ que a Rte pede à 1ª Rda.
por alegados danos patrimoniais e morais que esta lhe causou e ao seu agregado familiar,
causados por aquela excessiva facturação.
_____________________*_____________________*_____________________

Quanto à primeira questão, os autos revelam que a s sucessivas reclamações da Rte à
1ª Rda. desde pelo menos Agosto de 2017, não podem deixar de ser, pelo menos em parte,
atendidas.
Com efeito, verifica-se que a 2ª Rda (O,R.D), devido a tais reclamações gerou várias
ordens de serviço com a finalidade de verificar se o contador que servia o local de consumo da
Rte apresentava alguma anomalia.
Assim, em 20/09/2017, na sequência de uma dessas ordens de serviço, a equipa técnica
da reclamada procedeu à leitura do contador e concluiu que o mesmo estava a funcionar
normalmente; porém, como a Rte. insistia em reclamar, em 29/12/2017, a 2ª Rda enviou nova
equipa técnica a casa da Rte. para nova verificação do contator , tendo essa equipa declarado
não ter detectado nele nenhuma anomalia.
Porém, e perante a insistência da Rte. a 2ª Rda. enviou mais uma vez, em 24/01/2018,
os seus técnicos a casa da Rte. os quais procederam à substituição do contador
E procederam a essa substituição, segundo o doc de fls 68, porque o referido contador:
“com tudo desligado, marcava consumos”.
A 2ª Rda. reconhece assim que o referido contador tinha uma anomalia, a qual porém só
foi detectada em 24/01/2018, pelos seus técnicos, o que não significa que tal anomalia não
existisse desde Agosto ou Setembro/2017, data em que começaram as reclamações da Rte.
sobre consumos e facturas excessivas.
A substituição do referido contador pela 2ª Rda. e pelo motivo indicado a fls 68, vem
pois dar razão às insistentes reclamações apresentadas pela Rte. à 1ª Rda. sobre consumos e
facturas de valores excessivos, quando comparados com os valores anteriores ao início das
reclamações, ou seja, até Agosto/Setembro de 2017 (Cfr ponto 2) da matéria fáctica apurada)
Entretanto, sucede que, mesmo após a substituição do referido contador, continuaram a
verificar-se enormes aumentos de consumos de energia, como pode constar-se do histórico de
consumos constantes de fls 59, que indicam que, após 24/1/2018 ( data da substituição), o
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consumo media diário (C.M.D ) da Rte passou de 40,85kwh e 45,09kwh para 84,97Kwh,
87,57kwh e chegou mesmo atingir em 29/05/2018, os 92,15kwh, sem que houvesse ou se
tivessem apurado desse enorme aumento, e consequente aumento na facturação respectiva.
Há por isso uma forte probabilidade de que tenha havido também qualquer anomalia no
novo contador, tal como sucedeu com o anterior, não podendo recair apenas sobre o
consumidor as consequências negativas de tal anomalia.
Os contadores são maquinas que, como quaisquer outras estão sujeitas a avarias.
No caso vertente o valor das facturas supradescritas é claramente desproporcionados
em relação às facturas emitidas nos onze meses anteriores a Set/2017, como resulta do ponto
2) do matéria fáctica captada, tendo sido efetado o equilíbrio das prestações em desfavor do
consumidor face ao referido “ histórico” de consumo ( art.º 237.º do C. Civil), sendo certo que
o mesmo tem direito à protecção dos seu interesses económicos que foram afectados com a
emissão das oito facturas em causa ( Cfr. art.º 9.º da Lei n.º 47/2014, de 28/07)

Salienta-se ainda que recentemente foi decretada judicialmente a proibição de ser
aposta nos contratos de consumo, clausula em que o cliente aceita e reconhece que tem de
pagar, sem mais, consumos que excedam os seus níveis actuais de consumo, o que justifica o
recuso, em casos idênticos ao dos presentes autos, ao “ histórico” dos consumos efectuados.
Acresce que nas relações jurídica de consumo (e em especial na prestação de serviços
públicos essenciais, como no caso vertente ) o principio da boa-fé é essencial, também na
vigência dos contratos ( art.º 9.º n.º 1, da L.D.C. e art.º 3º da L.S.P.E – Lei n.º 23/96 , de 26/07)
“ devendo o prestador do serviço ter em conta a importância dos interesses dos utentes que
se pretende proteger”. Assim sendo, e tendo em atenção que a Rte desde Setembro de 2017 a
junho de 2018, inclusive, recebeu e pagou 8 faturas descritas no ponto 3) da matéria fáctica
captada com as correções contantes do art.º 2º da contestação da 1ª Rda e tomando como
média de consumo mensal nos onze mês anteriores a Setembro de 2017 a de 147,50€,
julgamos que a 1ª Rda deverá restituir à Rte, a quantia de 2 410,50€, que corresponde à soma
das diferenças entre as facturas pagas no período supra descrito, e aquela média mensal na
esteira de decisões proferidas neste Tribunal, que também consideram o “ histórico” de
consumos como elemento relevante para corrigir anomalias de consumos devidos a eventuais
avarias de contadores.
Assim o exige a prossecução da justiça material, contraposta a uma justiça meramente
formal.
___________________________*_________________________*_________________
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Quanto ao pedido do Rte de indemnização de 15 000, 00€ por danos descritos a fls
24/25, dir-se-á, desde já, ser manifestamente improcedente, desde logo porque não se sabe se
a Rte está a pedir indemnização por danos patrimoniais ou não patrimoniais, ou por ambos,
não tendo feito a necessária destrinça ente uns e outros; por outro lado, julgamos que a Rte,
na reclamação inicial, já havia pedido indemnização pelos danos patrimoniais, na medida em
que aí pede “ a restituição de todos os valores cobrados pela 1ª Rda indevidamente”, pelo que
tudo indica que aqueles 15 000,00€ se referem a danos não patrimoniais que a Rte não tinha
pedido expressamente a fls 4 ( danos não susceptiveis de avaliação pecuniária)
Acontece, porém, que na fixação de indemnização para tais danos (morais ou não
patrimoniais) só deve atender-se àqueles que pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito
art.º 496.º; 1, do C. Civil Ora, embora a Rte tivesse alegado, no seu requerimento de fls. 24/25 danos não
patrimoniais que podem qualificar-se de graves (art.º 496.º C. Civil) o certo é que nenhuma
prova produziu da existência desses danos; por outro lado, a obrigação de reparar pressupõe a
existência de um nexo causal entre o facto e o dano, nos termos do disposto no art.º 563.º do
C. Civil, nexo que porém , a Rte também não logrou provar.
Improcede, por isso, esta sua pretensão.

________________________*_____________________*___________________
CONCLUSÃO

1) As Rdas são partes legitimas porque têm interesse directo em contradizer,
porque a procedência da reclamação poderá causar-lhes prejuízos e porque a
legitimidade se afere pela relação controvertida, tal como a configura a A (e não o R. art.º 30.º do C.P.C)
2) O aumento de consumos registados por um contador que acabou por ser
substituído com a indicação, na ficha técnica, que: “ com tudo desligado marcava
consumos, “ após várias reclamações em que a Rte alegava esse facto, não pode deixar
de ser imputada a avaria nesse contador, com reflexos na facturação.
3) A responsabilidade pelo enorme aumento de consumos médios diários que o
novo contador continuou a registar a partir de 24/01/2018 até 29/6/2018, são reflexo
na facturação sem que tenham sido apuradas as causas reais desse aumento, a
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responsabilidade não pode ser apenas recair sobre a Rte, parte mais fraca na relação
jurídica em causa.
4) Os danos morais cuja compensação se pede tem de ser provados, bem como a
sua gravidade e o anexo causal entre o facto e o dano ( art.s 496.º e 563.º do C.Civil)
5) Segundo o regulamento deste Centro de Arbitragem ( art.º 19.º, 1) o processo
civil é subsidiário do processo arbitral; porém, “com os devidos adaptações”, dada a
flexibilidade do processo arbitral, contrária à rigidez do C.P.C.

Pelo exposto, julgo a presente acção em parte procedente e provada, condenado
as Rdas “*******” e “******” solidariamente ( art.º 497-º do C. Civil) a restituir à Rte
*********, a quantia de 2 410,50€, indevidamente cobrada entre setembro de 2017 e
junho de 2018, absolvendo-as do pedido contra ambas formulados de indemnização por
danos morais no montante 15 000,00€
Notifique,

Braga,08/04/2019
O Juiz – Árbitro

_________________
(Dr César Teles)
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