Processo Nº 2009/2018

CONCLUSÃO
Mmº Juiz em
15/12/2018

________________________________________

SENTENÇA:
Fixo à acção o valor de 593,51€
_____________________*_____________________
- **********, cabeleireira, com os sinais dos autos, apresenta reclamação contra:
- “***************”, com sede na *********************** Lisboa, pedindo a
anulação das facturas que anulam a tarifa social de que beneficiou desde 15/10/2016 a
26/04/2018, que a Rda. seja condenada a pagar-lhe a quantia de 1.200,00 € de indemnização
pelos danos morais causados pela interrupção injustificada de fornecimento de energia
eléctrica.
Alegou, para tal, o que consta da reclamação, e de fls.3, e 14 a 17 dos autos.
Por seu turno, a Rda. respondeu à reclamação, alegando o que consta de fls. 7, 8, 9 e
12 dos autos, e contestou, juntando 4 docs., tendo a Rte. respondido às excepções deduzidas
na contestação.
*_____________________________________________________________________*

Cumpre decidir.

As partes têm personalidade jurídica e capacidade judiciária.
Na sua, aliás, douta contestação, a Rda. deduziu a excepção da incompetência do
Tribunal Arbitral em razão da matéria, alegando o que consta nos 5 primeiros artigos dessa
peça processual.
Todavia, sem razão.
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A tarifa social em causa consiste num apoio social prestado aos consumidores
economicamente mais débeis de energia eléctrica, (serviço público essencial contratado entre
Rte. e Rda.) reduzindo-lhe a factura da electricidade consumida.
Essa tarifa social está assim intimamente ligada ao fornecimento pela Rda. de um
serviço público essencial (o fornecimento de energia eléctrica) sendo assim o objecto do litigio
inerente àquele serviço e à facturação emitida pela Rda.
Por outro lado, não há qualquer dúvida de que a Rte. é um consumidor, tal como vem
definido no art. 2º da Lei n.º47/2014, de 28/07, que republicou a Lei n.º24/96, de 31/07
estando a sua protecção, enquanto utente dos serviços públicos essenciais, assegurada não
apenas pela Lei n.º23/96 ( e sucessivas alterações), mas também por aquela Lei de Defesa do
Consumidor (Lei 47/2014), que expressamente prevê a criação de Centros de Arbitragem e
Tribunais Arbitrais para dirimir conflitos de consumo e, quanto a nós, questões intimamente
relacionadas com tais conflitos, como sucede no caso vertente.
Improcede, por isso, a invocada excepção dilatória, declarando-se este Tribunal
absolutamente competente, em razão da matéria, para decidir o pleito.
Deduziu ainda a Rda. a excepção da ilegitimidade passiva nos arts. 6º a 10º da
contestação.
Mas sem razão.
A Rda. tem interesse directo em contradizer dado que a procedência da reclamação
poderá causar-lhe um prejuízo, na medida em que a Rte. não lhe devolverá o montante de
592,94 € relativo à tarifa social em causa e que consta das facturas emitidas pela Rda. ao Rte.,
e que considera que este lhe deve devolver.
É preciso não esquecer que a relação contratual que a Rte. tem é com a Rda., que
emite a facturação onde consta (ou não) a redução do preço imposta pela tarifa social, e não
com a Direcção Geral de Energia e Geologia.
Improcede por isso, nos termos do disposto no art.30º do C.P.C., a excepção dilatória
de ilegitimidade passiva, deduzida pela Rda. pelo que se declara ser esta parte legítima na
acção.
*_____________________________________________________________________*

Não há outras excepções, nulidades ou questões que obstem ao conhecimento do
mérito da causa.
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Considero provados os seguintes FACTOS:
1) Entre o Rte. e a Rda. foi celebrado em data indeterminada um contrato de
fornecimento de energia eléctrica e gás natural para a Rua ******************
Barcelos, local onde a Rte. residiu, até 30/04/2015;
2) Em 30/04/2015 a Rte. mudou de residência para a ***, mantendo a Rda. aquele
fornecimento de energia para este último local.
3) Desde 15/10/2016 a 26/04/2018, a Rte. beneficiou da tarifa social e da
contribuição para o audiovisual (CAV) reduzida.
4) A atribuição dessa tarifa social foi atribuída de forma automática e centralizada
pela D.G.E.G. (Direcção Geral de Energia e Geologia), não tendo disso sido dado
conhecimento à Rte.
5) Em 21/05/2018, a Rte. enviou à Rda. a carta de fls.3, que se dá aqui por
integralmente reproduzida.
6) Em 12/06/2018, a Rda. enviou à Rte. a carta de fls.4 e 5, que se dá aqui também
por reproduzida.
7) Só em Maio e Junho de 2018, a Rte. tomou conhecimento, pela Rda., da razão do
pedido de devolução daquele benefício social, no período referido em 3) (carta de
fls.3, 4 e 5) que consistia em a morada do local de consumo (CPE) não ser igual à
morada que consta na Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) e na Segurança
Social (SS).
8) Em Junho de 2018, a Rte. regularizou o cartão de cidadão, corrigindo assim a
desconformidade referida em 7).
9) Desde Abril de 2018, a Rte. de débil situação económica, tem apresentado
sucessivas reclamações inconformada com o pedido de devolução do referido
benefício social. (Fls.7).
10) O que consta dos docs. De fls. 10 e 11.
11) Em 15/10/2018, a D.G.E.G. voltou a inserir a Rte. nos seus ficheiros.
12) Só em 13/04/2018 a Rda. foi informada pelo ORD que a Rte. tinha beneficiado da
tarifa social e CAV reduzidos no período referido em 3) (indevidamente, segundo a
D.G.E.G.) pelo que tal benefício lhe era retirado desde 15/10/2016 (doc.fls. 27)

Foram decisivos para a prova destes factos a análise dos docs. Juntos, aos autos e
o declarado pela Rte.
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SENTENÇA:
Verifica-se nos presentes autos que a chamada “tarifa social” e a CAV reduzidas foram
atribuídas pela D.G.E.G. à Rte., automática e centralizadamente à Rte. desde 15/10/2016 até
26/04/2018, nos termos da Lei de Orçamento para 2016, que determinou essa forma de
atribuição a partir de 01/07/2016, tendo a Rda. ********** emitido as facturas à Rte., nesse
período em conformidade com o disposto nesses normativos.
Mais se verifica que em Abril/Maio de 2018, enviou 3 facturas à Rte., no montante de
1.363,13 €, exigindo-lhe a devolução da quantia de 593,51 € (fls.4 e 5 dos autos), uma vez que
a D.G.E.G. (entidade com competência para atribuição da tarifa social reduzida e CAV reduzida)
a tinha informado que naquele período de 18 meses a Rte. não tinha direito a esses benefícios.
Aquela quantia foi depois rectificada pela Rda. para os montantes de 599,05 € (fls.7) e
423,24 € (parte final da contestação).
A razão de ser da exigência da devolução dessa quantia, segundo a D.G.E.G., consiste
no facto de a morada do local de consumo da Rte. (CPE) não ser igual à morada constante na
Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) e na Segurança Social (SS), o que determinou o
cancelamento daquela tarifa social e da CAV reduzidas que assim teriam sido atribuídas
indevidamente naquele período (15/10/2016 a 26/04/2018).
Deve dizer-se desde já que não se compreende nem se aceita que o consumidor tenha
a obrigação de saber que a morada do seu CPE tenha que ser igual à morada que consta na
ATA e na SS.
Para tal, deveria ter sido devidamente informado e não foi, nem foi informado se essa
imposição resulta da Lei ou Regulamento.
Por outro lado, também não se compreende que na era das tecnologias de
informação, a Rte. não tenha sido informada, tempestivamente, pela D.G.E.G. que aquelas
moradas não correspondiam através de “e-mail”, telefone, ou por escrito.
A D.G.E.G. deixou que decorressem pelo menos 18 meses (!) até detectar aquela
desconformidade, permitindo por isso que a Rda. tivesse continuado a atribuir à Rte. a tarifa e
CAV reduzidas.
De qualquer forma, o que julgamos resultar claramente dos autos é que a Rda., com
base numa mera exigência burocrática ou formal da D.G.E.G., como é a da correspondência
entre o CPE, a A.T.A. e a S.S., e que a Rte. não é obrigada a conhecer (nem de tal lhe foi dado
conhecimento) pretenda o reembolso da tarifa social e da CAV reduzidas, as quais, porém, não
foram, ao contrário do alegado por essas entidades, indevidamente atribuídos, porquanto, na
realidade, a situação substancial que levou à sua atribuição, em nada se alterou naquele
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período: a Rte. continuou a ser no período em causa, um consumidor economicamente
vulnerável e por isso carecido desse beneficio social, nada se tendo demonstrado em
contrário, o que até acaba por ser confirmado pela própria D.G.E.G., que voltou a inserir nos
seus ficheiros a Rte., com efeitos a 15/10/2018, reconhecendo o direito desta àqueles
benefícios sociais, ficheiros de que nunca deveria ter sido excluída no referido período.
Não, podemos de forma alguma aceitar que, pelo menos neste caso, a forma se
imponha à substância, retirando injustificadamente um benefício social a quem dele tanto
carece, tanto mais que, durante 18 meses a D.G.E.G. podia e devia ter informado a Rte.
daquela irregularidade (ou desconformidade) e não o fez, impedindo assim a Rte. de corrigi-la
imediatamente.
Como se vê dos autos, quando a Rte. em Maio de 2018, foi informada da situação, logo
a regularizou (cartão de cidadão regularizado em 18/05/2018).
*_____________________________________________________________________*

Quanto ao pedido de indemnização da Rte. por danos morais por interrupção
injustificada do fornecimento de energia eléctrica:

Vem provado que em 27 de Junho de 2018 a Rda. cortou o fornecimento de energia à
Rte., das 20h às 18h do dia seguinte, o que lhe causou transtornos óbvios.
Sucede, no entanto que a Lei – art.496º, n.º1 do Código Civil – preceitua que só são
atendíveis os danos não patrimoniais que pela sua gravidade mereçam a tutela do direito,
sendo certo que no caso vertente a Rte. não fez qualquer prova da gravidade desses danos,
não tendo oferecido qualquer prova testemunhal ou documental nesse sentido, pelo que a sua
pretensão não pode proceder.

CONCLUSÃO:
1) A Rda. não pode exigir à Rte. a devolução do montante da tarifa social e da CAV, de
que beneficiou num determinado período, alegando incumprimento de uma
formalidade burocrática imposta pela D.G.E.G., incumprimento esse que se deve,
por sua vez, ao incumprimento do dever de informar o Rte. para cumprir essa
formalidade, o que só fez 2 anos depois.
2) A Rte. não teve culpa nem responsabilidade no cancelamento desse benefício
social pela D.G.E.G., tanto mais que no período em que esta entidade alega não ser
devido esse benefício, se mantiveram os pressupostos da sua concessão – a
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vulnerabilidade económica da Rte./consumidor – não podendo por isso a Rda.
exigir-lhe a devolução da quantia correspondente à alegada perda desse benefício
(592,94€).

Pelo exposto, se decide:
A) Declarar inexigível o pagamento das facturas emitidas pela Rda. à Rte. através das
quais a Rda. pretende a devolução da tarifa social no período compreendido entre
15/10/2016 a 26/04/2018, e, em consequência, declarar a anulação dessas facturas.
B) Absolver a Rda. do pedido de indemnização por danos não patrimoniais, formulado
pela Rte.

Notifique,

Braga, 13 de Fevereiro de 2019
O Juiz – Árbitro

_________________
(Dr César Teles)
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