Processo Nº 2738/2018

CONCLUSOS em 07/02/2019,

Ao Mmº Juiz em

________________________________________

SENTENÇA:
Fixo à acção o valor de 661,07 €
_____________________*_____________________

- ************, director comercial, residente na Rua ***************************em
Braga, apresenta reclamação contra:
- “***********com sede na **************************, e
- “*******************”, com sede em Lisboa, pedindo a “anulação da factura do mês de
Junho de 2018, no valor de 625,68 €.
Alegou, para tal o que consta da reclamação e docs. que juntou.
Por seu turno, as Rdas. responderam à reclamação e contestaram, alegando o que consta a
fls.19, 22, 38/39 e 40 a 42 dos autos.
_____________________*_____________________
Cumpre decidir

As partes têm personalidade jurídica e capacidade judiciária.
A 1ª Rda., embora apenas de forma implícita, deduziu a excepção de ilegitimidade passiva,
alegando em resumo, que a facturação que é emitida para os clientes é feita com base nos dados
quer lhe são fornecidos pelo ORD, sendo os contadores e respectivas leituras da sua
responsabilidade, e só a este dizem respeito.
Porém, e como temos vindo a decidir em processos idênticos, entendemos que a 1ª Rda. tem
interesse directo em contradizer, dado que a eventual procedência da reclamação poderá causar-lhe
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um prejuízo, na medida em que a Rte. deixará de pagar-lhe (ou poderá ver alterado) o montante
exigido na factura de fls. 14 – 661,07 € - emitida pela Rda. e que esta considera devido.
Por outro lado, não poder esquecer-se que a relação contratual que o 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) e titular do interesse relevante para o efeito da legitimidade.
Improcede por isso, nos termos do disposto no art.30º, n.ºs1, 2 e 3, do C.P.C., a excepção
dilatória da ilegitimidade passiva, deduzida implicitamente pela 1ª Rda., declarando-se ser esta, parte
legítima na acção (reclamação).

_____________________*_____________________
Por seu turno, na, aliás, douta contestação, deduziu a 2ª Rda. (“***********”) excepção
dilatória de ilegitimidade passiva, alegando em resumo, que os factos alegados pelo Rte. se prendem
com questões de facturação, que são do conhecimento exclusivo da 1ª Rda., que é o comercializador
de energia eléctrica, pelo que só este poderá responder por essas questões, sendo que ambas as
Rdas. são entidades jurídicas distintas, o que decorre da Lei – D.L. 215-A/2012, de 08/10Dir-se-á, desde já que o facto de se tratar de entidades jurídicas distintas não afasta por si só
a eventual responsabilidade da 2ª Rda., “in casu”, desde logo porque a facturação emitida pela 1ª
Rda. (comercializador) é elaborada com base nos dados (leituras) que a 2ª Rda., como operador de
rede de distribuição (ORD) lhe fornece, sendo que os contadores (ou equipamentos de medição de
energia) são propriedade deste, e são por este, e só por este substituídos, ou seja, a 2ª Rda. é a
responsável pelo correcto funcionamento dos contadores, e pelas matérias de natureza técnica (e
outros) com eles relacionados, como resulta do Regulamento das Relações Comerciais do Sector
Elétrico e do Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados de Energia Eléctrica, publicado
pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos).
Sendo assim inequívoco que eventuais avarias dos contadores são da responsabilidade da 2ª
Rda. entre várias outras actividades relacionadas com a condução e entrega de energias eléctrica (a
menos que se demonstre terem sido provocados pelo consumidor, ou por terceiros), esta não pode
deixar de ser considerada parte legítima por ter interesse directo em contradizer, uma vez que da
eventual procedência da reclamação poderá advir-lhe prejuízo, se for condenada solidariamente com
a 1ª Rda.
Por outro lado, também a 2ª Rda. é sujeito da relação controvertida (relação jurídica de
consumo) tal como é configurada pelo Rte. (autor), e titular do interesse relevante para o efeito da
legitimidade – Cfr. art.30º, n.º1, 2, e 3, do C.P.C.
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Improcede, assim, a excepção dilatória de ilegitimidade passiva deduzida pela 2ª Rda.,
declarando-se ser a mesma parte legítima na reclamação (acção).
_____________________*_____________________
Não há outras excepções, nulidades ou questões que obstem ao conhecimento do mérito da
causa.
Considero provados os seguintes FACTOS:
1) Em 13/07/1993, Rte. e 1ª Rda. celebraram um contrato de fornecimento de energia
eléctrica para o local de consumo sito na Rua ********** Braga (doc. fls.43), que se
mantém em vigor.
2) O Rte. é consumidor com consumo facturado bimensal, e desde Junho de 2016 até Abril
de 2018 tem pago facturas que variam entre 67,44€, 66,25€, 81,19€. 96,07€, 86,79€,
125,97€, 67,00€, 74,57€, 77,21€, 52,74€, 250,52€ e 107,43€ (doc. fls. 53 e 61 dos autos).
3) Em Junho de 2018, o Rte. recebeu da Rda. a factura de fls. 14 no valor de 661,07€ (que
no doc. de Fls.9 refere o valor de 625,68€) emitida em 05/06/2018.
4) O local de consumo é um T1, onde existe um frigorífico, uma televisão e os normais
pontos de luz.
5) O Rte. sempre pagou as facturas que lhe foram enviadas pela 1ª Rda. excepto a referida
em 3) – por considera-la injustificada.
6) À semelhança do que acontece nas demais instalações, também no local de consumo do
Rte. está instalado um contador que procede à mediação e registo dos consumos de
energia eléctrica efectuados na instalação.
7) A 2ª Rda. é proprietária desse contador e recolhe as leituras reais do mesmo
comunicando-as depois ao respectivo comercializador (1ª Rda.) para efeitos de
facturação.
8) É a 2ª Rda. que coloca, verifica e substitui os equipamentos de mediação (contadores).
9) A 2ª Rda. gerou a ordem de serviço n.º100032674631 – Revisão de Equipamento BTN
(doc. 3 da contestação da 2ª Rda.), com vista a verificar o contador que serve o local de
consumo do Rte.
10) Em 25/05/2018, a 2ª Rda. substituiu o contador que apresentava uma mensagem de erro
no “display” (doc. fls. 7 e 44v.), sendo que o erro não permitia ver as leituras no visor.
11) Nesse dia, a 2ª Rda. recolheu as seguintes leituras:
3129 KWh em vazio
1107 KWh em pontas
2672 KWh em cheias.
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12) O “histórico” dos consumos registados antes da substituição do contador mostra um
enorme aumento do consumo desde finais de Setembro/2017 até 17/04/2018 (fls.45 e
46 dos autos).
13) O contador que esteve instalado no local de consumo até ser substituído, em
25/05/2018, foi certificado de acordo com as imposições da Directiva 2004/22/CE.

Foram decisivos para a prova destes factos o declarado pelas partes, os depoimentos das
testemunhas apresentadas e dos docs. juntos aos autos.
Não se provou que o erro no “display” fosse insusceptível de influir no registo dos consumos.
A questão factual a decidir nos autos reside em saber se a factura de fls.14 emitida pela 1ª
Rda., deve ou não ser anulada.
Deve dizer-se desde já, que como se trata de uma acção de simples apreciação negativa (em
que se pede a declaração de inexigibilidade da dívida – anulação da factura), recai sobre a Rda. o
ónus da prova dos factos constitutivos do direito invocado – o direito de exigir o pagamento do
montante que consta na factura – ou seja, que os consumos descritos naquela factura foram
correctamente apurados.
Sucede que as leituras efectuadas no contador anterior ao que foi instalado em 25/05/2018 e
que dizem respeito ao período de consumo ocorrido entre 18/01 a 26/05/2018, constante da factura
em crise, estão desde logo sob suspeita, uma vez que esse contador estava avariado no “display”, o
que impedia de ver as leituras no visor.
Por isso mesmo é que o referido contador foi substituído, sendo muito provável que se tal
substituição tivesse ocorrido antes, o problema não tivesse surgido.
Acresce que embora o consumo facturado seja bimensal, a factura em crise apresenta um
período de contagem de 4 meses e 8 dias, e ainda contém uma leitura por estimativa, em total
assintonia com as legitimas expectativas do consumidor normal, que segundo a lei tem o direito de
receber a facturação mensal, para não correr o risco de acumulação de despesas e consequente
endividamento (cfr. art.9, n.º1 e 2, da Lei 23/96, de 26/07, republicada pela Lei 12/2008, de 28/02).
O certo é que durante 4 meses e 8 dias o contador em causa registou consumos excessivos e
inusitados em relação ao “histórico” desses consumos, como vem provado, sendo nesse período
portador da referida anomalia.
Ora, esses registos conduziram à elaboração da factura de fls.14, no valor de 661,07 €, valor
esse totalmente desproporcionado em relação às facturas emitidas nos 2 últimos anos, que variaram,
como provado vem, entre 67,44€ e 250,52€ (cfr. ponto 2) da matéria fáctica captada.
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O equilíbrio das prestações foi assim afectado em desfavor do consumidor, ora reclamante,
face àquele “histórico” de consumo (cfr. art1º, n.º1, 3 e 7, da Lei n.º23/96, de 26/07, art.9º da Lei
24/96, de 31/07, e art.237º do C.Civil), sendo certo que ele tem o direito à protecção dos seus
interesses económicos, que foram acentuadamente afectados com a emissão daquela inusitada
factura de 661,07€ (cfr.Art.9º da Lei n.º47/2014, de 28 de julho)
Assim, e na esteira de anteriores decisões, impõe-se, “in casu”, a devida ponderação, no
sentido de se tornar adequado o valor dessa factura, tendo em vista a prossecução da justiça
material, contraposta a uma justiça meramente formal.
Saliente-se a propósito que foi decretada judicialmente a proibição de ser aposta nos
contratos de consumo, cláusula em que o cliente aceita e reconhece que tem de pagar, sem mais,
consumos que excedem os seus níveis actuais de consumo.
Acresce que nas relações jurídicas de consumo (e em especial na prestação de serviços
públicos essenciais, como é o caso), o princípio da boa-fé é essencial nos preliminares, na formação e
na vigência dos contratos.
Deverá por isso ser anulada a factura de fls.14, tal como vem pedido pelo Rte, considerandose que, em relação ao período constante nessa factura, o Rte. apenas deve pagar à 1ª Rda. a quantia
de 115,00€.
Pelo exposto, julgo parcialmente procedente e provada a acção e, em consequência, se
decide:
a) Anular a factura de fls. 14 dos autos, declarando inexigível o pagamento da quantia de
661,07€, nela constante, pela 1ª Rda, “*****************”.
b) Declarar que o Rte. deve pagar apenas à 1ª Rda, a quantia de 115,00€ (em relação ao
período de facturação nela constante (18/01 a 26/05/2018).

Notifique,

Braga, 04 de Março de 2019
O Juiz – Árbitro

_________________
(Dr César Teles)
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