Processo 869/2019
Requerente: ******
Requerida: *******
Resumo:
1. As ações de simples apreciação negativa são aquelas que não envolvem o
reconhecimento de um direito a constituir ou a condenação da parte contrária a
reconhecê-lo ou a cumpri-lo (art.º 10º, nº 2 e 3 alin. a) do CPC);
2. Neste âmbito, a prova de que o direito existe compete à parte que é demandada
(art.º 342, nº 2 do CC).
3. Julga-se improcedente o pedido de declaração de inexistência da dívida se a
demandada oferece prova do direito que lhe assiste.

A – Relatório
O Requerente ******* apresentou, em 11 de Março de 2019, no CIAB/Centro de Informação e
Arbitragem de Braga reclamação contra a Requerida *******, pois recebeu uma factura para
proceder ao pagamento da quantia de €1.572,79, (mil, quinhentos e setenta e dois euros e
setenta e nove cêntimos), correspondente à “tarifa de ligação de saneamento, vistoria e
execução de ramal”, e não concorda com o valor de execução do ramal.
Pede a anulação do valor da execução do ramal e a rectificação da dita factura.
1. Requerente e Requerida alegam, no essencial, os seguintes factos:
a) O Requerente recepcionou uma carta da Requerida para proceder ao
pagamento de €1.572,79, relativo à tarifa de ligação de saneamento, vistoria e
execução de ramal (factura 22483916, emitida pela ***** em 10.01.2019, de
fls 6), e não concorda com o montante correspondente à execução do ramal
de saneamento (fls 7);
b) A Requerida respondeu informando que tal valor, de €645,00, se refere aos
encargos decorrentes da execução do ramal de saneamento, com uma
extensão de 1,25 metros e caixa de visita, e
c) Esclareceu, que o ramal de saneamento consiste no troço de canalização desde
o seu colector geral até ao limite da propriedade do Requerente, tem por
finalidade assegurar a condução das águas residuais do prédio servido ao
sistema público de saneamento,
d) O ramal foi executado na empreitada aquando da instalação do colector geral
de saneamento.
e) No entanto, o Requerente entende que o valor é extremamente elevado para
o serviço efectuado, que nunca lhe foi dada oportunidade de ser ele a fazer o
trabalho, nem lhe foi apresentado qualquer orçamento.
f) Adianta, ainda, que é portador de uma incapacidade de 63%, para o que
solicita atenção;
g) Refere, também, que a Requerida não atendeu às cotas do terreno, na
execução do trabalho, pelo que teve um gasto relativo a uma bomba e
equipamentos ficando, também, onerado para toda a vida com um custo de
electricidade e avarias da bomba – tudo por mau serviço da Requerida.
h) Pede a anulação do valor da execução do ramal e a rectificação da factura
(junta de fls 6).
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i) A Requerida, em resposta ao CIAB (5.04.2019), juntou cópia da
correspondência enviada ao Requerente (cfr. os autos de fls 11 a 13) e reiterou
informação anterior;
j) Relativamente à bombagem das águas residuais, refere que não é permitida a
recolha de águas residuais abaixo da cota do arruamento, de acordo com o
Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto, e
k) está disponível para celebrar um acordo de pagamento do montante da
factura em prestações mensais (até 24), com isenção de juros
2. Foi, então, marcada reunião de Mediação, para que as partes tentassem resolver o
litígio de forma consensual.
3. Em 29 de Maio, as partes reuniram mas não chegaram a um entendimento.
4. O Requerente, em 24.09.2019, rectificou o valor da presente reclamação para €645,00
(seiscentos e quarenta e cinco euros), correspondente ao montante da execução do
ramal.

B – Delimitação do objecto do Litígio
Aferir da possibilidade de o Requerente realizar os trabalhos de execução do ramal de
saneamento, o valor cobrado pela Requerida e a relevância da incapacidade definitiva daquele
(de 63%).
Verificar se a execução do ramal de saneamento foi defeituosa e provocou danos permanentes
para o Requerente.

C – Factos essenciais provados
a) O Requerente contactou a Requerida tendo em vista obter o seu consentimento para
ele próprio executar o ramal de saneamento;
b) Os representantes da Requerida no local da empreitada e na morada do Requerente,
informaram-no que tal não seria possível;
c) O Requerente tomou conhecimento e aceitou esta resposta.
d) Esta posição da Requerida também resulta da sua comunicação de 5.04.2019 (de fls
13), designadamente no 2º parágrafo;
e) A execução do ramal de saneamento desde o colector geral até ao limite da
propriedade do Requerente, foi executado pela Requerida no âmbito da empreitada
da instalação do colector geral de saneamento.
f) O valor cobrado pela Requerida, de €645,00, corresponde à execução de ramal de
saneamento, com um comprimento de 1 a 2 mt, com caixa de visita e consta, desde
2018, no site da internet (tarifário).
g) O Requente tem acesso a esta informação.

D – Da fundamentação de facto
Os factos assentes e dados como provados resultam como não controvertidos dos
depoimentos de ambas as partes e da testemunha da Requerida em audiência de julgamento e
dos documentos juntos aos autos.
Ficou, também, provado através do depoimento da testemunha ********que o valor do
serviço cobrado (aqui em causa de €645,00) está em vigor desde 2018 e consta do site da
internet da Requerida.
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O tribunal entendeu não considerar relevante o documento apresentado pelo Requerente, em
audiência, e através do qual pretendia demonstrar o valor correspondente ao material da
execução do ramal de saneamento (no caso ser ele a executar a empreitada).
Na verdade, o orçamento foi emitido em data posterior à execução do ramal de saneamento
(5.10.2019) - dez meses depois.
Não ficou provado que o Requerente tenha aferido os custos em data anterior,
nomeadamente à data da execução dos trabalhos, nem que tenha reunido a documentação
necessária para a execução da empreitada, não obstante estar ciente de que tal seria
necessário para o efeito.
Ainda, não ficou demonstrado que o material (mencionado no dito orçamento) se reportava à
execução de todos os trabalhos que seriam necessários.
Por outro lado, são relevantes e atendíveis os argumentos da Requerida quando refere que,
sendo o ramal do Requerente executado em simultâneo com a empreitada da instalação do
colector geral de saneamento, é do interesse público que os trabalhos sejam todos levados a
cabo em simultâneo não sendo, por isso, possível gerir e deferir os interesses particulares de
cada cliente.
Foi, ainda, referido pela representante da Requerida que as tarifas sociais aplicáveis, estão
sujeitas a procedimento próprio – o Requerente não juntou evidência de ter solicitado, junto
daquela, a aplicação desta tarifa.
Ainda, o Requerente alegou danos decorrentes do não atendimento (no âmbito da execução
do ramal pela Requerida) das cotas do terreno.
No entanto, não logrou demonstrar o valor efectivo do prejuízo, já que não apresentou prova
do valor da bomba, dos equipamentos e referiu que (desde Janeiro até à presente data), não
notou qualquer acréscimo na factura de electricidade.

E – Da fundamentação de Direito
O DL 194/2009, estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público
de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos e refere que “as
actividades de abastecimento público de água às populações, de saneamento de águas
residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos constituem serviços públicos de carácter
estrutural, essenciais ao bem-estar geral, à saúde pública e à segurança colectiva das
populações, às actividades económicas e à protecção do ambiente. Estes serviços devem
pautar-se por princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade de serviço e
de eficiência e equidade dos tarifários aplicados”, sendo aplicável ainda o Decreto
Regulamentar 23/95 de 23.08 (cfr. artº 74).
A Requerida é uma empresa pública municipal e, no âmbito da sua actividade, está vinculada
àquele regime legal, aplicável aos serviços que presta – designadamente, assegurando a
condução das águas residuais do prédio do Requerente ao sistema público de saneamento.
Os trabalhos solicitados pelo Requerente à Requerida foram executados.
Em consequência, foi em 10.01.2019 e pela Requerida, emitida a factura nº 22483916, no valor
de €1.572,79, sendo €645,00 relativos à execução do ramal de saneamento.
Ora, estamos perante uma acção de simples apreciação negativa (art.º 10º, nº 2 e 3 alin. a) do
CPC).
Estas acções não envolvem o reconhecimento de um direto a constituir nem a condenação da
parte contrária a reconhecer um direito ou a cumpri-lo.
Assim, competia à Requerida o ónus da prova dos factos constitutivos do direito de cobrar ao
requerente o valor correspondente à execução do ramal de saneamento.
Entende o legislador que a demandada, aqui Requerida (nº 2 do art.º 342 do CC), está em
melhores condições de provar que o direito existe – a Requerida logrou fazer prova do seu
direito.
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Por outro lado, e ainda, o Requerente veio alegar prejuízos resultantes da deficiente prestação
do serviço pela Requerida.
Neste âmbito, cabia ao Requerente não só alegar como, também, provar (nº 1 do artº 342º do
CC), (1) que os trabalhos podiam ter sido executados com a gravidade de 1%, possibilitando a
ligação por gravidade, (2) a culpa da Requerida, (3) o seu efectivo prejuízo, (4) o respectivo
nexo de causalidade – o que não conseguiu.

F - Decisão
Nestes termos, se decide julgar a presente ação, intentada pelo requerente ********, como
não provada e, como tal, improcedente e em consequência, absolver a requerida ***** do
pedido formulado.

Notifiquem-se as partes da decisão.

Braga, 4 de Novembro de 2019

A Juiz Árbitro

(Margarida Granwehr de Sousa)
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