Processo Nº 2635/2018

CONCLUSÃO EM 05/01/2019 ao Mmº Juiz

____________________________

SENTENÇA:
Fixo à acção o valor de 555,43 €
_____________________*_____________________

- *************, desempregado, residente na Rua ****************
apresenta reclamação contra:
-“***********”, com sede na Rua ************** Lisboa, pedido “a anulação do
valor de 522,43 €”, referente às facturas indicadas na reclamação, alegando a prescrição do
direito da Rda. ao recebimento desse crédito.
Por seu turno, a Rda. respondeu à reclamação, alegando o que consta a fls 17 e 18 dos
autos, e, na audiência de julgamento, remeteu a contestação para o teor do requerimento de
fls 24 a 27 dos autos, deduzindo pedido reconvencional no montante de 455,14 €, com
fundamento na factualidade aí descrita.
Cumpre decidir.

O Tribunal é competente, as partes têm personalidade jurídica e capacidade judiciária
e são legítimas.
Não há questões a decidir que obstem ao conhecimento do mérito da causa.
Considero provados os seguintes FACTOS:
1) Entre Rte. e Rda. foi celebrado um contrato de fornecimento de energia eléctrica,
com o n.º90682368;
2) Em Agosto de 2018, o Rte. recebeu a carta da Rda.de fls.5/verso, que se dá aqui
por integralmente reproduzida;
3) Em 20/03/2018, a Rda. emitiu a factura 0001/101885878, referente ao consumo
efectuado pelo Rte. no período de 20/09/2017 a 11/02/2018, no valor
remanescente de 226,84 €;
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4) Em 02/05/2018, a Rda. emitiu a factura 001/102407870, referente ao consumo
efectuado pela Rte. no período de 02/11/2017 a 11/04/2018, no valor
remanescente de 249,84 €;
5) Só em Agosto de 2018 o Rte. recebeu a carta da Rda. de fls. 5 e 5v. reclamando o
pagamento das quantias referidas em 3) e 4) e que representam um acerto de
valores em relação à carta de fls. 16 dos autos;
6)

As leituras reais comunicadas pelo operador de rede de distribuição (ORD) foram
as seguintes:
i. Em 21/12/2017, 55.732 kwh;
ii. Em 28/03/2018, 57.347 kwh.

7) A reclamação do Rte. foi apresentada neste Centro de Arbitragem em 29/08/2018.

Foram decisivos para a prova destes factos o declarado em audiência pelas partes, e os
documentos junto aos autos.
A única questão a decidir reside em saber se as facturas referidas em 3) e 4) da matéria
fáctica captada estão total ou apenas parcialmente prescritas.
Como se verifica pela contestação de fls.25 a 27 dos autos, a Rda. nos cálculos que
efectuou relativos à prescrição para cada uma dessas duas facturas, considera que o prazo
prescricional constante do n.º1 do art.10º da Lei n.º23/96, de 26/07 se suspendeu,
respetivamente , em 20/03/2018, data da emissão da 1ª factura, e em 02/05/2018, data de
emissão da 2ª factura.

Porém, e tal como já decidimos em casos anteriores (cfr.P.1835/2018), entendemos
que resulta muito claramente da Lei - º1 do art.10º da Lei n,º23/96, de 26/07, conjugado com
o preceituado na Lei n.º10/2013, de 28/01 que alterou a redacção do n.º2 do art.15º dessa Lei
n.º23/96 – que só a partir de 29/08/2018, data em que o Rte. apresentou a reclamação neste
Centro, se suspendeu o prazo prescricional supra referido.
Com efeito, a Lei n.º10/2013, ao alterar a redacção do art.15º da Lei 23/96, veio
estabelecer no seu n.º2 que: “os prazos de prescrição e caducidade referidos nos n.º1 e 4 do
art.10º da Lei 23/96, ficam suspensos se as partes, em caso de litígio resultante de um serviço
público essencial , optarem por recorrer a mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos”.
Como no caso vertente o Rte. optou por esse mecanismo em 29/08/2018 e o litígio
ficou sujeito a arbitragem necessária (não exigindo por isso declaração de vontade da Rda.
nesse sentido), nos termos do n.º1 do referido art.11º, temos de concluir que é a partir desta
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data e não da data de emissão das facturas pela Rda. que se inicia a suspensão da prescrição
do direito da Rda. ao recebimento do preço do serviço prestado.
Tal significa que, em relação à factura prescrita no ponto 3) da matéria fáctica está
totalmente prescrito o direito da Rda. ao recebimento da quantia de 226,45 €, referente aos
consumos aí descritos, uma vez que o prazo prescricional previsto no n.º1 do art.10º da Lei
n.23/96, não foi suspenso nem interrompido até 29/08/2018, isto é, durante mais de 6 meses
após a prestação do serviço: com efeito, o último serviço foi prestado em 11/02/2018 e a
suspensão do prazo da prescrição só ococrreu em 29/08/2018, ou seja, mais de 6 meses após a
referida prestação.
Só não seria assim se a Rda. tivesse interpelado judicialmente o devedor pelos meios
previstos no art.323º, n.º1, 2, 3 e 4 do Código Civil, antes do decurso do prazo prescricional, ou
no caso de reconhecimento pelo devedor do direito da Rda. – art.325º do C. Civil -.
Como tal não ocorreu, não tem a Rda. o direito de exigir do Rte. a quantia de 226,45 €,
constante da referida factura, uma vez que o direito prescreveu

_____________________*_____________________
Quanto à factura referida no ponto 4) da matéria fáctica captada:
Tal como na factura anterior, e pelas razões acima expostas, o prazo prescricional
decorreu até 29/08/2018, data em que ocorreu a sua suspensão, com a apresentação da
reclamação em juízo, pelo que a Rda. tem o direito de exigir o preço do serviço prestado ao
Rte. nos 6 meses anteriores a essa data, isto é, tem o direito de exigir o preço dos consumos
efectuados desde 01/03/2018 a 11/04/2018 (1 mês e 11 dias), a liquidar em execução da
sentença.
Prescreveu, por isso, o direito da Rda. ao recebimento do preço do serviço prestado no
período de 02/11/2017 a 10/04/2018, pelas razões expostas e também porque a Rda. não
praticou qualquer dos actos interruptivos da prescrição, previstos no art.323º do C. Civil.
Conclui-se, assim, que:
1) O direito ao recebimento do preço do serviço prestado prescreve no prazo de 6
meses fixado no n.º1 doa rt.10º da Lei n.º23/96, de 26/07, ficando porém
suspenso esse prazo prescricional nos termos definidos na Lei n.º10/2013, de
28/01, que altera a redacção do art.15º, n.º2, da Lei 23/96, e não a partir da data
da emissão da respectiva factura.
2) Pode também haver interrupção desse prazo prescricional nos termos previstos no
art.323º do C. Civil.
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Pelo exposto, julgo a presente acção em parte procedente e provada e, em
consequência, se decide:
1) Declarar prescrito o direito da Rda. ao recebimento da quantia de 226,45 €
referente à factura descrita no ponto 3) da matéria de facto captada;
2) Declarar prescrito o direito da Rda. ao recebimento do preço relativo aos
consumos efectuados pelo Rte. no período de 02/11/2017 a 28/02/2018,
constante na factura descrita no ponto 4) da matéria de facto captada:
3) Declarar que o Rte. deve à Rda. o preço dos consumos efectuados desde 01/03
a 11/04/2018, a facturar pela Rda.

Notifique,

Braga, 15/01/2019,
O Juiz – Árbitro

_________________
(Dr César Teles)
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