Processo n.º 2718/2018
Requerente: ***********************
Requeridas: ***********************
***********************
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que celebrou contrato com a 1.ª requerida
para fornecimento de gás natural na sua residência sita na Rua
********************** Braga, com o Código Universal da Instalação (CUI)
PT 1601 000 000 511 053 XZ, alegou que, no mês de junho de 2018, recebeu
uma fatura emitida pela 1.ª demandada e datada de 08.06.2018, referente ao
período de faturação entre 09.05.2018 a 09.06.2018, a qual apresenta um
consumo registado de 2.485 m3, correspondente a um valor de € 2.130,21
(dois mil, cento e trinta euros e vinte e um cêntimos). Manifestando a sua
incompreensão sobre “como é que num tão curto espaço de tempo, o
contador apresenta um consumo tão elevado”, mais aduziu que “sempre fez
um consumo normal para a sua habitação, ocupada por duas pessoas, com
recurso a gás natural e jantar diários. Salientando que as leituras exibidas pelo
registador do equipamento de medição, nos dias 21.06.2018, 02.07.2018 e
12.07.2018, eram inferiores àquela que foi considerada na fatura ora colocada
em crise, acrescentou ainda que, no dia 12.07.2018, foi efetuada uma vistoria
ao contador pela 2.ª requerida, a qual não detetou qualquer anomalia no seu
funcionamento, mas nele observou uma leitura de 185 m3, e, bem assim, no
dia 13.08.2018, teve lugar outra vistoria ao equipamento de medição pela 2.ª
demandada, não tendo sido identificada, de novo, qualquer anomalia, porém
foi prestada informação no sentido de que seria realizada substituição daquele
contador, o que não aconteceu até à presente data. Alegou, por último, que
recebeu um aviso de interrupção do fornecimento de gás natural, em caso de
não pagamento da fatura objeto da presente ação. Pede que o Tribunal julgue
a ação procedente e em consequência: determine que a interrupção do
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fornecimento de gás natural não se efetue até que este processo conheça uma
decisão transitada em julgado; condene as requeridas a prestarem informação
detalhada ao requerente sobre os consumos reais verificados na sua habitação;
e condene as requeridas a proceder ao acerto da fatura posta em crise em
conformidade com os consumos reais verificados para a instalação em
questão.
1.2.

A

primeira

requerida

********************************

apresentou contestação escrita, na qual começou por se defender por exceção,
invocando a sua ilegitimidade passiva para a presente demanda. Sustentou,
para tal, que “todas as questões relacionadas com a exploração da rede de
distribuição regional de gás natural – na qual se inclui a instalação dos
equipamentos de medição, sua conservação, sua manutenção e, no que aqui
interessa, a recolha direta nesses equipamentos das leituras e apuramento dos
respetivos

consumos

–,

competem,

em

exclusivo,

ao

*****************************”, limitando-se a requerida a emitir e
apresentar faturas aos seus clientes que “assentam nos dados de leitura e de
consumo tal como sucessivamente comunicados pelo Operador da Rede de
Distribuição regional de gás natural”. Mais apresentou defesa por impugnação,
aduzindo que “a requerida encaminhou, muito oportunamente, a reclamação
apresentada ao Operador da Rede, o qual, no entanto, não fez qualquer
alteração às leituras obtidas e aos consumos apurados”, “[t]endo o mesmo
informado que o equipamento de medição foi verificado no local, sem que
tenha sido detetada qualquer anomalia”, dessa forma “[c]onfirmando a leitura
de 15 de maio de 2018 – 2.369 m3 –, a que foi considerada para o acerto de
consumos e subsequente faturação” e “[d]a qual resultou a apresentação da
fatura de 8 de junho de 2018, no valor de €2.130,21”. Concluiu, pedindo que
o Tribunal julgue procedente a exceção dilatória de ilegitimidade passiva,
absolvendo a requerida da instância, ou, se assim não entender, julgue a ação
improcedente, absolvendo a requerida do pedido contra ela deduzido.
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1.3. Por intermédio de requerimento de fls. 44 dos autos, veio o
reclamante requerer a ampliação do pedido formulado no seu requerimento
inicial, passando a conter o seguinte teor: «(…) b) Requer-se a anulação das faturas
que aqui se encontram em litígio, em consequência da discrepância dos valores apresentados.»
Em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em 29.03.2019,
foi a Ilustre Mandatária do requerente convidada a concretizar o pedido
formulado a fls. 44 dos autos, a qual, de seguida, no uso da palavra, ditou o
seguinte requerimento:
«Pretende o requerente nos presentes autos que sejam tidas em consideração, para
além da fatura já colocada em crise, todas as faturas emitidas pela 1.ª requerida desde o
início de contrato, entre julho de 2017 até à presente data, e para além disso as reclamações
do requerente junto da EDP Comercial. Para tal, junta o requerente as reclamações, o
contrato e todos os documentos de suporte correspondentes.»
Seguidamente, o Juiz-Árbitro proferiu o seguinte despacho:
«Admite-se a junção aos autos dos documentos ora apresentados pelo requerente.
Nos termos do artigo 33.º n.º 3 da LAV, admite-se a ampliação do pedido,
circunscrita, contudo, atenta a parte final daquela norma, às faturas emitidas posteriormente
àquela colocada primeiramente em crise – a fatura n.º 10232118218, de 08.06.2018 – e
que se encontrem juntas aos autos.
Concede-se o prazo de 10 (dez) dias à 1.ª requerida EDP Comercial –
Comercialização de Energia, S.A. para, querendo, pronunciar-se sobre o pedido ora
formulado pelo requerente.
Notifique-se.»
1.4. Nos termos do disposto no artigo 14.º, n.º 5 do Regulamento do
CIAB

–

Tribunal

Arbitral

de

Consumo,

a

segunda

requerida

************************. apresentou contestação oral na audiência de
julgamento arbitral realizada em 29.03.2019, na qual defendeu a conformidade
das leituras extraídas do equipamento de medição com os consumos reais do
requerente, para, de seguida, acrescentar que, em 12.01.2018, no contexto da
recolha da leitura de ciclo com frequência bimestral, foi extraída uma leitura
Tribunal Arbitral de Consumo

de 918 m3, a qual representava um acréscimo de 740 m3 face à leitura
imediatamente anterior, pelo que ficou sujeita a validação e não foi, de
imediato, considerada para efeitos de comunicação ao comercializador, tendo
decidido enviar a este uma leitura por estimativa. Mais aduziu que, de igual
modo, em 12.03.2018, foi extraída pela requerida uma leitura de 1743 m3,
porém o comercializador considerou, então, uma leitura comunicada pelo
cliente, em 27.03.2018, de 182 m3, e, bem assim, em 15.05.2018, foi obtida
uma leitura pela demandada de 2379 m3, a qual foi, agora, imediatamente
validada, atento o histórico atrás descrito. Alegou, por último, que os elevados
valores de consumo de gás natural se podem ficar a dever à utilização de
aquecimento central no período do inverno.
1.5. Regulamente notificada do despacho proferido em audiência de
julgamento arbitral de 29.03.2019, a segunda requerida nada veio dizer sobre a
matéria relativa à ampliação do pedido admitida naquela sede.
2. Da exceção dilatória de nulidade, decorrente de erro na forma
do processo, quanto ao pedido de condenação das requeridas a
absterem-se de despoletarem qualquer procedimento no sentido da
interrupção do fornecimento do serviço de gás natural na pendência do
presente processo
No petitório do seu requerimento inicial, veio o reclamante requerer ao
Tribunal a condenação das requeridas a absterem-se de despoletarem qualquer
procedimento no sentido da interrupção do fornecimento do serviço de gás
natural até à prolação de uma decisão transitada em julgado neste processo
arbitral.
Trata-se de um pedido que reveste, marcadamente, natureza cautelar,
tendo em vista evitar a produção de um prejuízo grave (periculum in mora), que
ameaça um direito subjetivo do requerente – o acesso ao serviço público
essencial de fornecimento de gás natural contratado com a primeira requerida
–, prejuízo esse iminente, que não pode esperar pela decisão final desta ação.
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Por outras palavras, tal pretensão visava salvaguardar uma posição
jurídica de que o requerente é titular, com o propósito de prevenir uma
previsível violação que pudesse ter lugar no decurso deste processo, cujo
tempo de demora até à prolação da sentença poderia acarretar, na sua
pendência, a determinação da interrupção do fornecimento de gás natural e
consequente privação do acesso a um bem essencial.
Porém, na decorrência do que antecede, este pedido devia ter sido
deduzido sob a forma de providência cautelar, nomeadamente nos termos dos
artigos 20.º e 21.º da LAV1, e não nesta ação declarativa, cuja decisão, fosse ela
qual fosse, atenta a sua formulação, já não teria qualquer efeito útil.
Assim, verificando-se um desajustamento do meio processual adotado à
pretensão de tutela jurídica formulada em juízo, julga-se verificada exceção
dilatória (de conhecimento oficioso) de nulidade, decorrente de erro na forma
do processo quanto ao pedido cautelar, absolvendo-se as requeridas da
instância (artigos 193.º, 577.º, alínea a) e 578.º do CPC).
3. A questão da (i)legitimidade passiva das requeridas
Nos termos do artigo 30.º, n.º 1 do CPC, a legitimidade processual
passiva afere-se pelo interesse direto da parte em contradizer, o qual decorre
do prejuízo que advenha da procedência da ação (artigo 30.º, n.º 2 do CPC),
nomeadamente do reconhecimento na sua esfera jurídica dos efeitos
correspondentes ao exercício do direito de que o autor (aqui requerente) se
arroga titular.
E mais determina o n.º 3 do mesmo artigo e diploma, acolhendo a tese
defendida em tempos pelo Prof. Barbosa de Magalhães, que, salvo disposição
legal específica, o pressuposto da legitimidade processual passiva (e ativa)
afere-se pelo parâmetro relevante da titularidade da relação controvertida, tal
como apresentada ao Tribunal pelo autor, desde que a existência dessa relação
assim configurada pudesse em abstrato ser reconhecida pelo Direito.
1

Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14.12, que conserva, até
ao momento, a sua redação originária.
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Porquanto, em suma, estaremos perante uma situação de ilegitimidade
apenas quando se verificar divergência entre as pessoas identificadas pelo
autor (aqui requerente) no seu articulado inicial e as que realmente foram
chamadas a juízo, ou seja, quando estas pessoas não forem os sujeitos da
relação controvertida delineada pelo autor (aqui requerente).
Revertendo ao caso dos presentes autos, sem deslocarmos a nossa
análise para o plano do mérito da causa (como determinado pelo n.º 3 do
artigo 30.º do CPC), e começando por conhecer e apreciar da defesa por
exceção

deduzida

pela

primeira

requerida

***********************,

entendemos que a mesma procede quanto ao pedido de prestação de
informação detalhada ao requerente sobre os consumos reais verificados na
habitação daquele, mas já não quanto ao pedido de declaração como não
devidas das quantias objeto das faturas colocadas em crise nos presentes
autos.
Se é certo que o operador de rede de distribuição (no caso, a
************************., por força do artigo 30.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º
30/2006, de 15 de fevereiro2, do artigo 20.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de julho3, do Contrato de Concessão da Rede de Distribuição
Regional de Gás Natural do Norte, celebrado entre o Estado Português e a
*****************************************, em 16 de dezembro de 1993,
2

Estabelece os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como ao exercício das atividades de receção,
armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de gás natural, e à organização
dos mercados de gás natural, transpondo, parcialmente, para a ordem jurídica nacional a
Diretiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho, que
estabelece regras comuns para o mercado interno de gás natural e que revoga a Diretiva n.º
98/30/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho. Sucessivamente
alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
230/2012, de 26.10.
3
Desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao funcionamento do Sistema
Nacional de Gás Natural, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de Fevereiro,
regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício das atividades de transporte,
armazenamento subterrâneo, recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural
liquefeito, à distribuição e comercialização de gás natural e à organização dos mercados de
gás natural, e que completa a transposição da Diretiva n.º 2003/55/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 26 de Junho. Sucessivamente alterado, este diploma está em
vigor com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26.10.
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alterado por Apostilha outorgada em 3 de outubro de 1995 e nos termos da
minuta aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2008, de 23
de junho4) é a entidade responsável pela leitura dos equipamentos de medição
das instalações dos clientes ligadas às suas redes (artigo 241.º, n.º 2 do
RRCSGN5) e, como tal, é a única entidade que pode disponibilizar o histórico
de consumos de gás natural da instalação do requerente, não menos verdade é
que a relação material controvertida assenta, no essencial, no direito de crédito
de que a primeira requerida se arroga titular, por intermédio da emissão das
faturas postas em crise pelo requerente, e cuja inexistência aquele pretende
que este Tribunal declare.
Entendimento diverso não se impõe pelo facto de o direito de crédito
cuja existência o requerente colocou em causa por via desta lide assentar,
alegadamente, em leituras comunicadas pelo operador da rede de distribuição
que a requerida se limita a refletir na sua faturação, ou ainda pelo facto de a
requerida ser alheia às “questões relacionadas com a exploração da rede de
distribuição regional de gás natural – na qual se inclui a instalação dos
equipamentos de medição, sua conservação, sua manutenção e, no que aqui
interessa, a recolha direta nesses equipamentos das leituras e apuramento dos
respetivos consumos”, que pertencem à esfera da REN Portgás Distribuição,
S.A. (a aqui segunda requerida).
Face ao que antecede, forçoso é concluir que, quanto ao pedido de
declaração de inexistência do crédito objeto das faturas colocadas em crise
nesta instância, os sujeitos da relação controvertida são o requerente (alegado
4

Aprova as minutas dos contratos de concessão de serviço público de distribuição regional
de gás natural a celebrar entre o Estado Português e as sociedades BEIRAGÁS –
Companhia de Gás das Beiras, S.A., LISBOAGÁS GDL – Sociedade Distribuidora de Gás
Natural de Lisboa, S.A., LUSITANIAGÁS – Companhia de Gás do Centro, S.A.,
PORTGÁS – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A., SETGÁS – Sociedade
de Produção e Distribuição de Gás, S.A., e TAGUSGÁS – Empresa de Gás do Vale do
Tejo, S.A.
5
Regulamento de Relações Comerciais do Setor do Gás Natural, aprovado pelo
Regulamento n.º 416/2016 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
(Diário da República, 2.ª Série, de 29 de abril de 2016), com a primeira alteração
introduzida pelo Regulamento n.º 224/2018 da ERSE (Diário da República, 2.ª Série, de 16
de abril de 2018).
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devedor) e a primeira requerida (alegada credora), tendo esta última, em
virtude do prejuízo que poderá advir da eventual procedência do pedido
formulado pelo requerento, interesse em contradizer (artigo 30.º, n.º 2 do
CPC).
Por todo o exposto e em coerência, nos termos dos artigos 577.º,
alínea e), 576.º, n.º 2 e 278.º, n.º 1, alínea d), todos do CPC), julga-se
procedente a exceção dilatória de ilegitimidade passiva invocada pela
primeira requerida *******. quanto ao pedido de prestação de
informação detalhada ao requerente sobre os consumos reais
verificados na habitação daquele, absolvendo-se a primeira requerida
da instância, e improcedente quanto ao pedido de declaração como não
devidas das quantias objeto das faturas colocadas em crise nos
presentes autos.
Na decorrência do que antecede, e por ser de conhecimento oficioso
(artigo 578.º do CPC), julga-se verificada exceção dilatória de
ilegitimidade passiva da segunda requerida *****, S.A. quanto ao
pedido de declaração de inexistência do crédito de que a primeira
requerida *****. se arroga titular, absolvendo-se a segunda requerida
da instância.

4. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se são ou não
devidas pelo requerente as quantias de que a 1.ª requerida se arroga credora.
Trata-se, portanto, nos termos do artigo 10.º, n.º 3, alínea a) do CPC, de uma
ação de simples apreciação negativa, pretendendo o requerente que se declare
que não é devedor à 1.ª requerida das quantias em causa.
5. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e das
contestações, há uma questão substantiva nuclear a resolver: a questão de
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saber se se verificam os factos constitutivos do direito de que a 1.ª requerida
se arroga titular, por via da emissão da fatura n.º 10232118218, de 08.06.2018,
e posteriores, até à fatura n.º 10277976007, de 08.03.2019, juntas aos autos.
6. Fundamentos da sentença
6.1. Os factos
6.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a boa decisão da
causa:
a) A primeira requerida *** tem por objeto social a compra e venda e o
fornecimento de energia, sob a forma de gás natural;
b) A segunda requerida *** exerce a atividade de concessionário do
serviço público de distribuição de gás natural, desenvolvendo e
explorando a rede de distribuição de gás na região litoral norte de
Portugal, nomeadamente no distrito de Braga;
c) O requerente é um consumidor dos bens e serviços da primeira
requerida, para fins não profissionais;
d) O requerente reside no imóvel sito ***, instalação de consumo à
qual corresponde o Código Universal da Instalação (CUI) PT 1601
0000 0051 1053 XZ e o equipamento de medição n.º
201612000401029685 – facto que se julga provado com base nos
documentos de fls. 64-94 dos autos e nas fotografias juntas ao
processo pela segunda requerida com o seu requerimento de
21.05.2019;
e) Requerente e primeira requerida celebraram contrato para prestação
do serviço de fornecimento de gás natural na instalação de consumo
descrita em d) – facto que se julga provado com base no documento
de fls. 60-63 dos autos;
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f) Em 08.06.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10232118218, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
28.03.2018 e 08.06.2018, no valor de € 2.130,21 (dois mil, cento e
trinta euros e vinte e um cêntimos), a qual reflete, nomeadamente,
um consumo real (escalão 1) no período entre 28.03.2018 e
15.05.2018 de 25.455 kWh, um consumo estimado (escalão 4) no
período entre 16.05.2018 e 08.06.2018 de 1.343 kWh, e um
abatimento relativo ao período entre 28.03.2018 e 08.05.2018 no
valor de € 14,15 (catorze euros e quinze cêntimos) – facto que se
julga provado com base no mesmo documento de fls. 8-9 e 64-66
dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
g) Em 08.07.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10235713490, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
09.06.2018 e 08.07.2018, no valor de € 107,90 (cento e sete euros e
noventa cêntimos), a qual reflete, nomeadamente, um consumo
estimado (escalão 4) no período entre 09.06.2018 e 08.07.2018 de
1.488 kWh – facto que se julga provado com base no documento de
fls. 11-12 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente
reproduzido;
h) Em 01.08.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10240088639, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
28.03.2018 e 08.07.2018, no valor de € 2.129,43 (dois mil, cento e
vinte e nove euros e quarenta e três cêntimos), a qual corrige a
fatura n.º 10236737038 e reflete, nomeadamente, um consumo real
(escalão 1) entre 28.03.2018 e 15.05.2018 de 25.455 kWh, um
consumo estimado (escalão 1) entre 16.05.2018 e 08.06.2018 de 491
kWh, um consumo estimado (escalão 1) entre 09.06.2018 e
06.07.2018 de 576 kWh, um consumo estimado (escalão 4) entre
07.07.2018 e 08.07.2018 de 42 kWh, um abatimento relativo ao
período entre 28.03.2018 e 08.05.2018 no valor de € 14,15 (catorze
euros e quinze cêntimos) e um “consumo ajustado” entre
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28.03.2018 e 08.07.2018 no valor de € 5,98 (cinco euros e noventa e
oito cêntimos) – facto que se julga provado com base no mesmo
documento de fls. 13-14 e 76-79 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
i) Em 08.08.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10241058402, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
16.03.2018 e 08.08.2018, no valor de € 94,65 (noventa e quatro
euros e sessenta e cinco cêntimos), a qual reflete, nomeadamente,
um consumo real (escalão 1) entre 16.05.2018 e 06.07.2018 de 1.127
kWh, um consumo real (escalão 1) entre 07.07.2018 e 09.07.2018 de
68 kWh, um consumo real (escalão 4) entre 10.07.2018 e 12.07.2018
de 11 kWh, um consumo estimado (escalão 4) entre 13.07.2018 e
08.08.2018 de 1.173 kWh, e um abatimento relativo ao período
entre 16.05.2018 e 08.07.2018 no valor de € 68,32 (sessenta e oito
euros e trinta e dois cêntimos) – facto que se julga provado com
base no documento de fls. 15-16 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
j) Em 08.09.2018, a primeira requerida emitiu a nota de crédito n.º
10246418863, relativa ao período de consumo entre 13.07.2018 a
05.09.2018, no valor de € 42,57 (quarenta e dois euros e cinquenta e
sete euros), a qual reflete um consumo real (escalão 4) entre
13.07.2018 e 13.08.2018 de 267 kWh, um consumo real (escalão 4)
entre 14.08.2018 e 05.09.2018 de 207 kWh, e um abatimento
relativo ao período entre 13.07.2018 e 08.08.2018 no valor de €62,14
(sessenta e dois euros e catorze cêntimos) – facto que se julga
provado com base no documento de fls. 20-23 dos autos, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido;
k) Em 08.10.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10251378899, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
06.09.2018 e 08.10.2018, no valor de € 17,01 (dezassete euros e um
cêntimo), a qual reflete, nomeadamente, um consumo real (escalão
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4) entre 06.09.2018 e 08.10.2018 de 162 kWh – facto que se julga
provado com base no mesmo documento de fls. 74 (verso) e 75 dos
autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
l) Em 08.12.2018, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10262391619, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
07.11.2018 e 06.12.2018, no valor de € 234,23 (duzentos e trinta e
quatro euros e vinte e três cêntimos), a qual reflete, nomeadamente,
um consumo real (escalão 4) entre 07.11.2018 e 06.12.2018 de 3.288
kWh – facto que se julga provado com base no documento de fls.
80-83 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
m) Em 08.01.2019, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10267199218, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
07.12.2018 e 08.01.2019, no valor de € 288,76 (duzentos e oitenta e
oito euros e setenta e seis cêntimos), a qual reflete, nomeadamente,
um consumo real (escalão 4) entre 07.12.2018 e 04.01.2019 de 3674
kWh e um consumo estimado (escalão 4) entre 05.01.2019 e
08.01.2019 de 382 kWh – facto que se julga provado com base no
documento de fls. 84-87 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
n) Em 08.02.2019, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10272779109, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
05.01.2019 e 06.02.2019, no valor de € 319,19 (trezentos e dezanove
euros e dezanove cêntimos), a qual reflete, nomeadamente, um
consumo real (escalão 4) entre 05.01.2019 e 06.02.2019 de 4.821
kWh e um abatimento relativo ao período entre 05.01.2019 e
08.01.2019 no valor de € 20,26 (vinte euros e vinte e seis cêntimos)
– facto que se julga provado com base no documento de fls. 88-91
dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
o) Em 08.03.2019, a 1.ª requerida emitiu a fatura n.º 10277976007, que
o requerente recebeu, relativa ao período de consumo entre
07.02.2019 e 06.03.2019, no valor de € 213,91 (duzentos e treze
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euros e noventa e um cêntimos), a qual reflete, nomeadamente, um
consumo real (escalão 4) entre 07.02.2019 e 06.03.2019 de 2.955
kWh – facto que se julga provado com base no documento de fls.
92-94 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
p) Entre 12.03.2018 e 15.05.2018, o requerente consumiu 626 m3 de
gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
q) Entre 15.05.2018 e 06.07.2018, o requerente consumiu 105 m3 de
gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
r) Entre 06.07.2018 e 12.07.2018, o requerente consumiu 1 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
s) Entre 12.07.2018 e 13.08.2018, o requerente consumiu 23 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
t) Entre 13.08.2018 e 05.09.2018, o requerente consumiu 18 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
u) Entre 05.09.2018 e 10.09.2018, o requerente consumiu 3 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
v) Entre 10.09.2018 e 08.10.2018, o requerente consumiu 11 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
w) Entre 08.10.2018 e 06.11.2018, o requerente consumiu 15 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
x) Entre 06.11.2018 e 13.11.2018, o requerente consumiu 37 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
y) Entre 13.11.2018 e 06.12.2018, o requerente consumiu 246 m3 de
gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
z) Entre 06.12.2018 e 04.01.2019, o requerente consumiu 317 m3 de
gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
aa) Entre 04.01.2019 e 10.01.2019, o requerente consumiu 84 m3 de gás
natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
bb)

Entre 10.01.2019 e 06.02.2019, o requerente consumiu 334 m3 de

gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
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cc) Entre 06.02.2019 e 06.03.2019, o requerente consumiu 258 m3 de
gás natural – vide motivação de direito sob ponto 6.2.2. infra;
dd)

Em 27.03.2018, o requerente transmitiu à primeira requerida uma

leitura de 182 m3, a qual foi considerada para efeitos de faturação
pela primeira requerida, mas não foi validada pela segunda requerida
– facto que se julga provado com base nos documentos de fls. 8-9 e
13-14 dos autos e no histórico de consumos junto aos autos pela
segunda requerida com o seu requerimento de 21.05.2019.
6.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, para além dos
que se encontram em contradição com os julgados provados e dos
prejudicados por estes, inexistem quaisquer outros factos alegados e não
provados com pertinência e interesse para a boa decisão em causa.

6.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob ponto 6.1.1.
desta sentença
Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do
CPC, o Tribunal formou a sua prudente convicção, apreciando livremente, e à
luz das regras da experiência comum, o conjunto da prova produzida nos
autos, recorrendo ao exame dos documentos juntos ao processo pelo
requerente e das informações e documentos remetidos a estes autos pela
segunda requerida ***. com o seu requerimento de 21.05.2019, às declarações
da representante do demandante **** (esposa do requerente) e ao depoimento
da testemunha *** (técnico de gás e proprietário da ***, com sede em Braga)
em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em 29.03.2019, e ainda à
consideração de factos instrumentais que resultaram da instrução e discussão
da causa (artigo 5.º, n.º 2, alínea a) do CPC).
6.2. Resolução das questões de direito
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6.2.1. Da natureza e regime jurídico aplicável ao contrato
celebrado entre o requerente e a primeira requerida
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação da (única)
questão a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio,
cumpre ao Tribunal aquilatar da verificação dos pressupostos constitutivos do
direito de crédito invocado pela requerida e que esta opõe ao requerente,
titulado pela fatura n.º 10232118218, de 08.06.2018, e posteriores, até à fatura
n.º 10277976007, de 08.03.2019, juntas aos autos, tudo conforme decisões em
matéria de facto sob alíneas f) a o) do ponto 4.1.1. supra.
Porém, antes de nos pronunciarmos concretamente sobre a questão a
dirimir, importa caraterizar a natureza e regime jurídico aplicáveis ao vínculo
negocial celebrado entre requerente e primeira requerida.
Assim, atendendo à matéria de facto julgada provada, maxime às
asserções constantes das alíneas a) e e) do ponto 6.1.1. desta sentença, cumpre
assinalar, em primeiro lugar, que a 1.ª requerida, enquanto comercializadora de
gás natural em regime de mercado, dedica-se à aquisição e venda daquela
fonte de energia para abastecimento dos clientes agregados na sua carteira,
nomeadamente o requerente, com quem celebrou contrato para prestação do
serviços de fornecimento de gás natural, serviço esse destinado a uso não
profissional do demandante (artigos 9.º, 10.º, 63.º e 80.º do RRCSGN).
Está em causa, portanto, um contrato misto, com elementos de compra
e venda (artigo 874.º do Código Civil) e de prestação de serviços (artigo 1154.º
do Código Civil), de execução duradoura, nos termos dos quais a 1.ª requerida
obrigou-se a proporcionar ao requerente o resultado da sua atividade
empresarial, mais concretamente o fornecimento permanente de gás natural
(prestação de execução continuada), encontrando-se o requerente adstrito à
contraprestação, de execução periódica, consistente no pagamento do preço
proporcional ao gás natural por ele efetivamente consumido, fixado por
unidade de medida (kWh), e reconduzível à figura da venda ad mensuram
(artigo 887.º do Código Civil).
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Ademais, o objeto do contrato integra-se na categoria dos serviços de
interesse geral abrangidos pelo Regime Jurídico dos Serviços Públicos
Essenciais (“RJSPE”6) – o “serviço de fornecimento de gás natural e gases de
petróleo liquefeitos canalizados” (artigo 1.º, n.º 2, alínea c) do RJSPE) – sendo
que, para efeitos daquele diploma legal, considera-se utente “(...) a pessoa
singular ou coletiva a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo”
(artigo 1º, n.º 3 do RJSPE) e, por outro lado, considera-se prestador dos

serviços públicos essenciais “(...) toda a entidade pública ou privada que
preste ao utente qualquer dos serviços referidos no n.º 2 [entre os quais, o
serviço de fornecimento de gás natural], independentemente da sua natureza
jurídica, do título a que o faça ou da existência ou não de contrato de
concessão” (artigo 1.º, n.º 4 do RJSPE). No caso em apreciação, o requerente
e a 1.ª requerida são de qualificar, respetivamente, como utente e prestador de
serviços públicos essenciais.
E, bem assim, na situação vertente, constata-se, ainda, que o contrato
de fornecimento daquele serviço público essencial foi celebrado entre um
profissional (a 1.ª requerida) e um consumidor (o requerente), logo constitui
contrato de prestação de serviço de consumo, sendo, portanto, fonte de
relação jurídica de consumo, entendendo-se como tal o ato pelo qual uma
pessoa que exerce, com carácter profissional, uma atividade económica com
escopo lucrativo, fornece bens, presta serviços ou transmite quaisquer direitos
a um sujeito que os destina e com eles visa satisfazer uma necessidade pessoal
ou familiar, pelo que se encontra sujeito às regras da Lei de Defesa do
Consumidor (cf. artigo 2.º, n.º 1)7.
Destarte, sendo a 1.ª requerida um sujeito interveniente no Sistema
Nacional de Gás Natural (SNGN), entendido como conjunto de princípios,
organizações, agentes e infraestruturas relacionados com as atividades
6

Regime Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais, aprovado pela Lei n.º 23/96, de 26.07,
sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º
10/2013, de 28.01.
7
Lei n.º 24/96, de 31.07, sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 47/2014, de 28.07.
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abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, no território
nacional, por força do artigo 14.º, alínea e) deste último diploma normativo,
encontra-se a demandada adstrita ao cumprimento de obrigações de serviço
público (artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do RRCSGN e artigo 5.º, n.ºs 2 e 3 do DecretoLei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro), imanentes à essencialidade do serviço
público em causa na relação contratual jurídico-privada celebrada com o
requerente, tendentes à satisfação de necessidades primaciais na vida de
qualquer cidadão.
Ademais, impende sobre o comercializador de serviços públicos
essenciais o cumprimento do dever de informação ao consumidor (artigo
4.º do RJSPE), sendo um dos seus corolários mais imediatos e mais relevantes,
a obrigação de emissão de faturação detalhada, com periodicidade
mensal, discriminação dos serviços prestados e correspondentes tarifas,
e especificação dos valores cobrados, a qual encontra respaldo legal, desde
logo, no artigo 9.º, n.ºs 1, 2 e 4 do RJSPE, e é objeto de regulamentação
setorial nos artigos 100.º, 101.º e 111.º do RRCSGN, no que respeita ao
serviço de fornecimento de gás natural.
Mais concretizadamente, salvo convenção das partes em sentido
diverso e que o consumidor considere ser mais favorável aos seus interesses, a
periodicidade da faturação de gás natural entre os comercializadores e os
respetivos clientes é mensal (artigo 9.º, n.º 2 do RJSPE e artigo 101.º, n.ºs 1 e
2 do RRCSGN). O profissional deve remeter as respetivas faturas em suporte
papel ou, se o consumidor tiver manifestado o consentimento prévio ou não
tiver manifestado oposição quando o contrato de fornecimento em vigor já o
preveja, em suporte eletrónico, para o endereço de correio eletrónico
disponibilizado pelo cliente (artigo 132.º, n.º 13 do Regulamento de Relações
Comerciais do Setor Elétrico8, aplicável, por analogia legis, ao serviço de
fornecimento de gás natural).
8

Aprovado pelo Regulamento n.º 561/2014 da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de 22 de dezembro de 2014), com a primeira
alteração introduzida pelo Regulamento n.º 632/2017 da ERSE (Diário da República, 2.ª
Série, de 21 de dezembro de 2017).
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Acresce que, para cabal cumprimento do dever de informação inerente
à obrigação de emissão de faturação, cumpre ao prestador de serviços de
interesse geral, nos termos do artigo 9.º, n.ºs 2 e 4 do RJSPE e do artigo 115.º,
n.ºs 1, 2 e 3 do RRCSGN, apresentar aqueles documentos de suporte com os
elementos necessários a uma completa, clara e adequada compreensão dos
valores faturados, assumindo, nomeadamente, a preocupação de esclarecer os
utentes da desagregação dos valores faturados e, por essa via, evidenciar:
i) o valor relativo à tarifa de acesso às redes (artigo 102.º, n.º 2 do
RRCSGN e respetivo Regulamento Tarifário9, no caso do serviço de
fornecimento de gás natural);
iii) o preço unitário dos termos faturados;
iv) as quantidades associadas a cada um dos termos faturados;
v) o período da faturação a que a mesma reporta e a data limite de
pagamento;
vi) a data ou datas preferenciais para comunicação de leituras por parte
dos clientes com consumo anual inferior ou igual a 10.000 m3 (n);
vii) as taxas e outros encargos devidos; e
viii) quando aplicável, o valor do desconto correspondente à tarifa
social.
Por último, por força do disposto no artigo 100.º, n.ºs 1 a 3 do
RRCSGN, a faturação apresentada pelos comercializadores tem de ter
por base, como princípio-regra, a informação sobre os dados de
consumo disponibilizada pelo operador da rede de distribuição regional
de gás natural (no caso, a ************************, aqui segunda
requerida), obtida, por este, mediante leitura direta dos equipamentos de
medição, realizada com periodicidade bimestral (no caso do gás natural, para
os clientes em Baixa Pressão com consumo anual inferior ou igual a 10.000
9

Aprovado pelo Regulamento n.º 225/2018, de 16 de abril da ERSE – Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos (Diário da República, 2.ª Série, de 16 de abril de
2018), que revogou o Regulamento n.º 415/2016, de 29 de abril.
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m3 (n) – cf. artigo 241.º, n.º 7, alínea a) do RRCSGN). Excecionalmente,
nos períodos em que não existam dados extraídos diretamente do
equipamento de medição (vulgo “contador”), o comercializador pode
produzir a faturação com base em estimativas de consumo, realizadas
de acordo com metodologia escolhida pelo cliente.
6.2.2. Da verificação dos factos constitutivos do direito de que a
primeira requerida se arroga titular
Na decorrência do que imediatamente antecede, extrai-se, com
meridiana clareza, que o primeiro dos pressupostos constitutivos do direito
de crédito de que a primeira requerida se arroga titular consiste no facto de as
quantidades de gás natural refletidas nas faturas colocadas em crise
terem sido registadas pelo equipamento de medição instalado no local
de consumo do requerente.
É, portanto, com base em tais leituras que o Tribunal deve aquilatar da
correção da quantia peticionada pela requerida, por intermédio da emissão da
fatura n.º 10232118218, de 08.06.2018, e posteriores, até à fatura n.º
10277976007, de 08.03.2019, juntas aos autos (tudo conforme decisões em
matéria de facto sob alíneas f) a o) do ponto 4.1.1. supra), desde que, por sua
vez, esses dados tenham sido extraídos de um equipamento de medição
metrologicamente conforme – o segundo pressuposto constitutivo da
posição jurídica ativa da primeira requerida, também ele colocado em crise no
requerimento inicial do requerente.
Com efeito, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º
45/2017, de 27 de abril10, aplicável aos “contadores de gás e instrumentos de
conversão de volume” (artigo 2.º, alínea b) do referido diploma), “só podem
ser disponibilizados no mercado e colocados em serviço, os instrumentos
de medição das categorias definidas no artigo 2.º que, cumulativamente:
10

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação em serviço dos
instrumentos de medição, transpondo a Diretiva n.º 2014/32/UE, e a Diretiva Delegada
(UE) n.º 2015/13.
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a) Satisfaçam os requisitos essenciais definidos no anexo I ao
presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, e os requisitos específicos
dos instrumentos de medição constantes dos pontos IM-001 a IM-010 do
anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante; e
b) Tenham sido objeto de uma avaliação da conformidade com os
requisitos essenciais e da subsequente marcação CE e da marcação
metrológica suplementar, de acordo com o previsto no presente decretolei.”
[negrito nosso]
São estes, portanto, os requisitos a que devem obedecer os
instrumentos de medição de gás natural colocados no mercado, gozando de
uma presunção de conformidade com tais exigências os contadores “que
estejam conformes com as normas europeias harmonizadas aplicáveis a essa
categoria de instrumentos de medição, ou partes destas, e cujas referências
tenham sido publicadas no Jornal Oficial da UE” e, ainda, os equipamentos de
medida “que respeitem, no todo ou em parte, os documentos normativos que
a Comissão Europeia designar como pertinentes, devendo ser indicadas as
partes desses documentos cujo cumprimento confere a referida presunção de
conformidade” (artigo 12.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de
abril).
Ainda de acordo com o mesmo compêndio legal, impende sobre os
fabricantes que concebem ou mandam conceber ou fabricar instrumentos de
medição e que os comercializam com o seu nome ou a sua marca comercial
ou os colocam em serviço para as suas necessidades, o dever de reunir a
documentação técnica específica relativa à conceção, fabrico e funcionamento
do instrumento de medição e efetuar, ou mandar efetuar, o procedimento de
avaliação da sua conformidade com os requisitos essenciais que lhe são
aplicáveis (artigos 3.º, alínea i), 6.º, alínea b), e 13.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto-Lei
n.º 45/2017, de 27 de abril) e, bem assim, após a demonstração do
cumprimento dos requisitos aplicáveis, elaborar uma “declaração UE de
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conformidade” referida no anexo IV ao presente decreto-lei, do qual faz
parte integrante, por via da qual o fabricante assume a responsabilidade pela
conformidade do instrumento de medição com os requisitos essenciais e os
respetivos requisitos específicos de segurança (artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
45/2017, de 27 de abril), e apor a marcação CE e a marcação metrológica
suplementar – constituída, esta, pela maiúscula «M» e pelos dois últimos
algarismos do ano de aposição, circundados por um retângulo, cuja altura
deve ser igual à altura da marcação CE –, de modo visível, legível e indelével
no instrumento de medição ou na respetiva placa de identificação, antes
daquele ser colocado no mercado, ou, quando tal se justifique, durante o
processo de fabrico (artigos 15.º a 17.º do Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de
abril).
É, desta forma, por via da aposição da marcação CE e da
marcação metrológica suplementar no instrumento de medição que
resulta atestada a conformidade do contador.
Postula, por último, o Anexo I daquele diploma, dedicado aos já
referidos “requisitos essenciais”, sob ponto 10.5., que “[i]ndependentemente
de poderem ou não ser lidos à distância, os instrumentos de medição
destinados à medição de fornecimentos de serviços públicos devem estar
equipados com um mostrador metrologicamente controlado que seja acessível
ao consumidor sem a utilização de ferramentas. O valor indicado neste
mostrador é o resultado que serve de base para determinar o preço da
transação.” [negrito e sublinhado nossos]
Adicionalmente, importa atender ao disposto no artigo 6.º da Portaria
n.º 34/2007, de 5 de janeiro11, de acordo com o qual “[a] verificação
periódica [dos contadores] será efetuada 20 anos a contar do ano da
declaração de conformidade e a sua realização compete ao Instituto Português
da Qualidade, adiante designado por IPQ, podendo, no entanto, esta
11

Aprova o regulamento aplicável aos contadores de gás e dispositivos de conversão de
volume para uso doméstico, comercial e das indústrias ligeiras, (ainda) aplicável por força
do artigo 16.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 71/2011, de 16.06.
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competência ser delegada na direção regional da economia da área do
requerente ou em entidades de qualificação reconhecida”.
Face a tudo quanto precede e nessa conformidade, forçoso é concluir
que “a prova da realização do fornecimento (ou, simetricamente, do
consumo) de energia elétrica [ou, no caso, gás natural], e da correspondente
quantidade real (a prova, pois, da realização e da real medida da prestação do
fornecedor deste “serviço público essencial”), apenas pode fazer-se através de
indicação constante de contador metrologicamente conforme, considerando quer os
requisitos essenciais de colocação em serviço, quer as exigências de verificação
periódica.”12
Isto posto, à luz do enquadramento normativo aplicável que se acaba
de discorrer, desde já se adianta que a pretensão do requerente merece
parcial provimento.
Senão vejamos.
Em cumprimento do despacho proferido pelo Tribunal na audiência de
julgamento arbitral realizada em 29.03.2019, veio a segunda requerida
*******************, na qualidade de Operador da Rede de Distribuição
(ORD), juntar aos autos o histórico das leituras da instalação de gás
natural do requerente, sita *** Braga, com o Código Universal da Instalação
(CUI) PT 1601 0000 0051 1053 XZ, relativo a todo o período em que se
encontra ativo o contrato de fornecimento de gás natural que liga o requerente
à 1.ª requerida, satisfazendo, desta forma, a primeira pretensão da
requerente (a qual, recorde-se, consistia na prestação de informação
detalhada acerca dos consumos reais registados na sua instalação). E, bem
assim, veio ainda remeter certificado de conformidade metrológica do lote
de equipamentos de medição no qual se integra o contador n.º
201612000401029685 adstrito à já identificada morada de fornecimento no
período acima indicado, emitido em 2015, pelo fabricante do equipamento (a
12

Como declarado, entre outras, na Sentença do Centro de Arbitragem de Conflitos de
Consumo do Vale do Ave – TRIAVE, de 22.10.2018, proferida no Processo n.º
1601/2018/FL, Relator: Dr. Paulo Duarte, disponível em https://www.triave.pt/
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Qgas S.r.l.), e fotografias do concreto contador montado no local de
consumo do demandante, no qual se encontram apostas a marcação CE e
a marcação metrológica suplementar (M16), o que, nos termos acima
expostos, atesta a sua conformidade metrológica.
Mais informou a ********************, por intermédio do seu
requerimento que deu entrada neste Tribunal em 21.05.2019, que, durante o
período de consumo acima delimitado, “nas visitas realizadas a este local de
consumo nunca foi detetada qualquer anomalia do contador, tendo este
dado sinais de estar a operar em conformidade”, e mais acrescentou que o
equipamento de medição em causa “nunca foi substituído”. Nesta parte,
verifica-se uma coincidência entre as informações prestadas pela segunda
requerida e a versão dos factos trazida a estes autos pelo requerente, o qual,
para além de questionar os valores exibidos pelo registador do equipamento,
não foi capaz de demonstrar, ainda que indiciariamente, alguma anomalia no
funcionamento do equipamento de medição, prevalecendo, desta forma, a
presunção de conformidade do instrumento de medida.
Isto posto, no que respeita aos consumos refletidos na fatura n.º
10241058402, de 08.08.2018, e seguintes, todas melhor descritas sob
alíneas j) a o) do ponto 4.1.1. supra, a partir do histórico de leituras
remetido pelo Operador da Rede de Distribuição [cf. alíneas q) a cc) do ponto
4.1.1. supra], devidamente cotejado com o teor daquelas faturas emitidas pela
1.ª requerida, conclui-se que aqueles documentos de suporte refletem, de
facto, os consumos efetuados pelo requerente no período entre
16.05.2018 e 06.03.2019, isto porque se denota uma exata correspondência,
após conversão da unidade de medida do contador, volume (m3), para energia
(kWh), entre as leituras extraídas do contador instalado no local de
consumo com o Código Universal da Instalação (CUI) PT 1601 0000
0051 1053 XZ e as quantidades de energia determinadas e faturadas pela
requerida, nos termos do artigo 211.º do RRCSGN e do ponto 21. do Guia

Tribunal Arbitral de Consumo

de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados do setor do gás natural13,
neles se procedendo, ainda, com a devida correção, aos “acertos de faturação”
produzida com base em estimativas de consumo, por via dos denominados
“abatimentos”.
Assim, resultando demonstrados os factos constitutivos dos
direitos de crédito de que a requerida se arroga titular, por via da
emissão da fatura n.º 10241058402, de 08.08.2018, e seguintes, todas
melhor descritas sob alíneas j) a o) do ponto 4.1.1. supra, forçoso é
concluir, nesta parte, pela improcedência desta ação quanto à
componente dos créditos peticionados pela demandada, relativa ao
consumo de gás natural propriamente dito, objeto daquelas faturas.
Diversamente, no que tange aos consumos refletidos nas faturas
n.ºs 10232118218, 10235713490 e 10240088639, todas melhor descritas sob
alíneas f) a h) do ponto 4.1.1. supra, constata-se que:
- o primeiro e terceiro documentos de suporte ora identificados foram
produzidos com base na leitura errónea (e não validada pela segunda
requerida) que o requerente comunicou à primeira requerida em 27.03.2018,
não exprimindo, portanto, o consumo efetivamente realizado pelo
demandante no período entre 28.03.2018 e 15.03.2018, concretamente
626 m3 de gás natural [cf. alínea p) do ponto 4.1.1. supra]14,
desconhecendo estes autos (valendo, aqui, o velho brocardo latino quod non est
in actis non est in mundo) que tenha havido lugar ao competente “acerto de
faturação” [cf. artigo 112.º, n.º 1, alínea d) do RRCSGN], mediante emissão de
nota de crédito, para aquele período de consumo;

13

Aprovado pela Diretiva n.º 7/2018 da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e
publicado em Diário da República, 2.ª série – n.º 62 – 28 de março de 2018.
14
O qual sempre importaria, em face do histórico de consumo, a mudança de escalão de
consumo operada pelo operador da rede (aqui, segunda requerida) e refletida na faturação
emitida pela primeira requerida – atribuição do escalão 4 (1001 a 10000 m3/ano), nos
termos do artigo 108.º, n.º 4 e do RRCSGN e da Diretiva n.º 10/2017 da Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos (Tarifas e Preços de Gás Natural para o ano gás 20172018), publicada em Diário da República, 2.ª série – n.º 158 – 17 de agosto de 2017.
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- no primeiro e segundo documentos de suporte acima identificados
foram faturados “consumos estimados” no valor de € 70,41 (setenta euros e
quarenta e um cêntimos) – relativo ao período entre 16.05.2018 e 08.06.2018
– e € 78,02 (setenta e oito euros e dois cêntimos) – relativo ao período entre
09.06.2018 e 08.07.2018 –, respetivamente, os quais não foram devidamente
considerados para efeitos do exigível “acerto” na faturação subsequente [cf.
artigo 112.º, n.º 1, alínea a) e n.º 5 do RRCSGN], na medida em que a fatura
n.º 10241058402, onde se refletem os dados disponibilizados pelo operador
de rede para aqueles períodos acima delimitados, não procedeu ao competente
“abatimento” daqueles consumos já faturados, o que se impunha, sob pena de
locupletamento sem causa justificativa;
- por último, no terceiro documento de suporte identificado retro, adotase uma terminologia indecifrável (“consumo ajustado”) para faturar e
liquidar um valor de € 5,98 (cinco euros e quarenta e oito cêntimos), relativa
ao período entre 28.03.2018 e 08.07.2018, e sem que se compreenda, no
conjunto das faturas emitidas, como tal quantia foi apurada.
Donde, pelos motivos expostos e por não ter a primeira requerida
logrado demonstrar os factos constitutivos de tais créditos, declara-se
não devidas pelo requerente à primeira requerida as quantias de:
- € 579,77 (quinhentos e setenta e nove euros e setenta e sete
cêntimos) e € 999,31 (novecentos e noventa e nove euros e trinta e um
cêntimos), objeto das faturas n.ºs 10232118218 e 10240088639;
- € 70,41 (setenta euros e quarenta e um cêntimos) e € 78,02
(setenta e oito euros e dois cêntimos), objeto das faturas n.ºs
10232118218 e 10235713490; e
- € 5,98 (cinco euros e noventa e oito cêntimos), objeto da fatura
n.º 10240088639.
Sem prejuízo do que se acaba de decidir, não pode ignorar-se, todavia,
que a faturação emitida pelos comercializadores de gás natural (como as
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faturas colocada em crise nos presentes autos) e, por conseguinte, o valor
global por via dela peticionado compreende outras componentes além do
consumo de gás natural propriamente dito e dos impostos (Imposto sobre o
Valor Acrescentado – IVA – e o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e
Energéticos – ISPE), nomeadamente o Termo Tarifário Fixo (artigo 109.º do
RRCSGN) e a Taxa Municipal de Ocupação de Subsolo (artigo 53.º do
RRCSGN).
Destarte, não constituindo factos controvertidos na presente lide nem o
fornecimento de gás natural pela primeira requerida, nem o seu simultâneo
consumo pelo requerente, considerando que o Termo Tarifário Fixo e a Taxa
Municipal de Ocupação de Subsolo constituem encargos fixos mensais que
não dependem do consumo de gás natural nem da quantidade de
energia consumida, sempre serão os mesmos devidos pelo requerente à
primeira requerida.
Face ao que antecede e nessa conformidade, improcede, também
nesta parte, a pretensão do requerente.

7. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando a
ação parcialmente procedente, decide-se:
a) Declarar não devidas pelo requerente à requerida as quantias
de:
- € 579,77 (quinhentos e setenta e nove euros e setenta e sete
cêntimos) e € 999,31 (novecentos e noventa e nove euros e trinta e um
cêntimos), objeto das faturas n.ºs 10232118218 e 10240088639;
- € 70,41 (setenta euros e quarenta e um cêntimos) e € 78,02
(setenta e oito euros e dois cêntimos), objeto das faturas n.ºs
10232118218 e 10235713490; e
- € 5,98 (cinco euros e noventa e oito cêntimos), objeto da fatura
n.º 10240088639.
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b) Absolver, no mais, as requeridas da instância.
Notifique-se.
Braga, 7 de junho de 2019.

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
1. Por força do disposto no artigo 100.º, n.ºs 1 a 3 do RRCSGN, a
faturação apresentada pelos comercializadores de gás natural tem de
ter por base, como princípio-regra, a informação sobre os dados de
consumo disponibilizada pelo operador da rede de distribuição
(************************., no caso do gás natural), obtida, por
este, mediante leitura direta dos equipamentos de medição, realizada
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com periodicidade bimestral (no caso do gás natural, para os clientes
em Baixa Pressão com consumo anual inferior ou igual a 10.000 m3
(n) – cf. artigo 241.º, n.º 7, alínea a) do RRCSGN).
Excecionalmente, nos períodos em que não existam dados extraídos
diretamente do equipamento de medição (vulgo “contador”), o
comercializador pode produzir a faturação com base em estimativas
de consumo, realizadas de acordo com metodologia escolhida pelo
cliente;
2. É, portanto, com base em tais leituras que o Tribunal deve aquilatar
da correção da quantia peticionada por via da faturação emitida pelo
comercializador, desde que, por sua vez, esses dados tenham sido
extraídos de um equipamento de medição metrologicamente
conforme, isto porque, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 45/2017, de 27 de abril, aplicável, designadamente,
aos “contadores de gás e instrumentos de conversão de volume”,
“só podem ser disponibilizados no mercado e colocados em serviço,
os instrumentos de medição das categorias definidas no artigo 2.º
que, cumulativamente: a) Satisfaçam os requisitos essenciais
definidos no anexo I ao presente decreto-lei, do qual faz parte
integrante, e os requisitos específicos dos instrumentos de medição
constantes dos pontos IM-001 a IM-010 do anexo II ao presente
decreto-lei, do qual faz parte integrante; e b) Tenham sido objeto de
uma avaliação da conformidade com os requisitos essenciais e da
subsequente marcação CE e da marcação metrológica suplementar,
de acordo com o previsto no presente decreto-lei”;
3. Em cumprimento de despacho proferido pelo Tribunal, veio a
segunda requerida **************************, na qualidade de
Operador da Rede de Distribuição (ORD), juntar aos autos o
histórico das leituras da instalação de gás natural do requerente,
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relativo a todo o período em que se encontra ativo o contrato de
fornecimento de gás natural que liga o requerente à 1.ª requerida, e,
bem assim, veio ainda remeter certificado de conformidade
metrológica do lote de equipamentos de medição no qual se integra
o contador adstrito à morada de fornecimento no período acima
indicado, emitido em 2015, pelo fabricante do equipamento (a Qgas
S.r.l.), e fotografias do concreto contador montado no local de
consumo do demandante, no qual se encontram apostas a marcação
CE e a marcação metrológica suplementar (M16), o que, nos termos
acima expostos, atesta a sua conformidade metrológica;
4. Não pode ignorar-se, todavia, que a faturação emitida pelos
comercializadores de gás natural e, por conseguinte, o valor global
por via dela peticionado compreende outras componentes além do
consumo de gás natural propriamente dito e dos impostos (Imposto
sobre o Valor Acrescentado – IVA – e o Imposto sobre os
Produtos Petrolíferos e Energéticos – ISPE), nomeadamente o
Termo Tarifário Fixo (artigo 109.º do RRCSGN) e a Taxa Municipal
de Ocupação de Subsolo (artigo 53.º do RRCSGN);
5. Destarte, não constituindo factos controvertidos na presente lide
nem o fornecimento de gás natural pela primeira requerida, nem o
seu simultâneo consumo pelo requerente, considerando que o
Termo Tarifário Fixo e a Taxa Municipal de Ocupação de Subsolo
constituem encargos fixos mensais que não dependem do consumo
de gás natural nem da quantidade de energia consumida, sempre
serão os mesmos devidos pela requerente à primeira requerida.
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