Processo: 1597/2021
Demandante: A
Demandadas: B., e C
Resumo: 1. A ação declarativa de simples apreciação negativa, ou aquela em que se procura
obter unicamente a declaração da inexistência de um direito ou de um facto (artº 10º , nºs 2
e 3 do NCPC), destina-se, desde logo, a definir uma situação jurídica tornada incerta,
emergente de factos ou circunstâncias objetivas;
2. A causa de pedir nas ações de simples apreciação negativa consubstancia-se na inexistência
do direito e nos factos materiais pretensamente cometidos pelo demandado que
determinaram o estado de incerteza;
3. O ónus da prova dos factos constitutivos do direito recai sobre o réu (nº 1 do artº 343º do
CC).

A – Relatório
1. Reclamação do Demandante e posição das Demandadas
1.1. O Demandante titular do contrato de fornecimento de eletricidade celebrado com a
demandada está, neste processo, representado por M, cabeça de casal no âmbito da habilitação
de herdeiros pelo seu falecimento e, nesta qualidade e em 2.07.2021, apresentou reclamação
no CNIACC.
Pretende que a B reconheça que houve um erro nas leituras e que, por esse facto, não deve o
montante solicitado, de €1.460,19.
Alega que, em Outubro de 2019, o seu contador foi substituído por solicitação da C passando a,
supostamente, ser capaz de comunicar automaticamente as leituras, motivo pelo qual não
forneceu leituras desde essa data até Agosto de 2020 – foi faturada, apenas eletricidade por
consumos estimados e, atentos os valores, não estranhou.
A pedido da C enviou a leitura real, em Agosto de 2020, e a fatura emitida foi de €1.460, 19, com
a qual não concorda tendo já efetuado vários contactos e reclamações – talvez o contador não
tenha ficado a zero aquando da sua substituição.
Não obstante, a C afirmou estar tudo correto.
Contactou um eletricista que verificou a instalação, e afirma estar tudo ok.
Entretanto, mudou de comercializador.
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Juntou ao processo cópia da fatura de 18.08.2020 (período entre
7.07.2020 e 7.08.2020), de €1.460,19 (fls 4), informação do falecimento do titular do contrato e
comprovativo de cabeça de casal, e faturas emitidas de janeiro 2020 a maio 2021 (fls 32 a 90).
1.2. A B contestou, no essencial, nos seguintes termos:
Confirma a celebração de um contrato de fornecimento de energia elétrica em 30/12/2015,
sustenta que a reclamação não tem fundamento e, após análise, já respondeu ao cliente
(11.11.2020) e à ERSE (27.01.2021).
➢ A Demandada enquanto comercializador de energia, é intermediário, limita-se a
repercutir na fatura as leituras (reais ou estimadas) fornecidas pelo Operador da Rede
de Distribuição, e não tem qualquer responsabilidade pelo aparelho de medida, nem
pelas medições obtidas
➢ a faturação está de acordo com o consumo registado pelo Operador das Redes e
Distribuição e leituras reais facultadas pelo Operador no dia 02/08/2020
➢ A fatura FT 000/000, emitida a 18 de Agosto de 2020, reflete simultaneamente leituras
reais e leitura estimada - €1.359,15 e €22,52, respetivamente, correspondente ao
período de 02/08/2020 a 07/08/2020
➢ Não é da sua competência avaliar a faturação dos clientes, limitando-se a fornecer o
serviço e faturar com base nas leituras comunicadas pela entidade responsável e
competente para o efeito, no caso a C
➢ O consumidor tem, também, a possibilidade de facultar todos os meses a leitura dos
seus consumos que terão obrigatoriamente que ser tidos em conta pelo comercializador
como leituras reais e com primazia sobre as leituras comunicadas pelo Operador de
Redes de Distribuição o que, neste caso, não aconteceu
➢ a própria Demandante diligenciou no sentido de apurar se existiu alguma anomalia para
os altos consumos comunicados e, tal como afirma, tanto a instalação elétrica da sua
habitação quanto o contador não apresentam qualquer anomalia, pelo que não se
entende qual é a dúvida da Demandante
➢ a dívida ascende a €1.832,74, a que acrescem juros de mora de €141,90
1.3. A Demandada C, chamada, também contestou e alega, em síntese:
Alterou, por determinação regulamentar, a sua designação social e é garante da operação das
redes de distribuição de energia em Portugal continental, exerce em regime de concessão de
serviço público, a atividade de distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão no
concelho de Chaves, e abastece de energia elétrica os locais de consumo que tenham contratado
com os diferentes comercializadores legalmente constituídos no mercado livre ou regulado o
fornecimento de energia elétrica.
➢ Alega ser parte ilegítima na presente ação uma vez que fornece e instala os
equipamentos de medição nos locais de consumo abastecidos de energia elétrica
(contadores), de que é proprietária, sendo os utilizadores das instalações seus fiéis
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depositários; prossegue uma atividade
distinta e independente da atividade de comercialização de energia
elétrica; os clientes relacionam-se com os comercializadores, pelo que desconhece os
factos alegados pela Reclamante relativos à emissão e ao conteúdo das faturas, uma vez
que respeitam a matéria de natureza contratual.
➢ Relativamente ao local de consumo: abastece de energia elétrica, o local de consumo..,
referente a uma habitação localizada na Rua …., para o referido local de consumo, foi
celebrado em 10.02.2021, um contrato com a D e, antes, entre 12-01-2016 e 09-022021, vigorou um contrato com a B, e esteve instalado um contador estático, com o
nº1000000, da marca Siemens, para medição e registo dos consumos.
Desde 03-11-2019, está instalado a BOX MON PLC PRIME, com o nº 20000000 da marca
Kaifa - contador que é um equipamento de medida inteligente – EMI e que permite a
comunicação remota das leituras, encontrando-se com a telecontagem ativa desde 2302-2021.
O equipamento encontra-se no interior da habitação do Requerente, sem acesso à via
pública, o que impossibilita o livre acesso ao equipamento quer por parte dos técnicos,
quer por parte dos leitores da C (ORD), para recolha periódica de leituras, conforme
estabelecido no Regulamento das Relações Comerciais (RRC).
➢ Quanto às Leituras: no âmbito de uma campanha de modernização de equipamentos,
procedeu à substituição do contador do Demandante (Ordem de serviço nº 180000000);
no dia 31-10-2019, a equipa técnica ao serviço C recolheu as leituras, confirmou o
correto funcionamento do equipamento instalado, e procedeu à substituição do
equipamento de contagem - nessa data, a leitura final do contador retirado era
Totalizador 76947 kWh;
O novo equipamento foi instalado com os registadores a zero.
Tudo em cumprimento dos procedimentos técnicos e de segurança exigidos, tendo
decorrido dentro da normalidade e sem registo de qualquer anomalia ou incidente
associado.
O Demandante foi notificado por carta.
No âmbito da execução das ordens de serviço de revisão de equipamento BTN (nº), o
equipamento de contagem foi vistoriado pela C respetivamente em 07-09-2020, 09-102020 e 15-03-2021, não tendo sido detetada qualquer anomalia no seu funcionamento
➢ Quanto à recolha das leituras e análise de consumos: à C compete proceder à leitura
dos equipamentos de medição com uma periocidade trimestral, desde que lhe seja
possibilitado o acesso ao local onde se encontra o contador, como é o caso do contador
existente na instalação do Reclamante – o que fez, leituras essas que foram registadas
pelo contador instalado e que são comunicadas de forma remota.

No entanto, no decurso do estado de emergência provocado pela COVID 19, foram
tomadas medidas excecionais no sistema elétrico nacional, à semelhança dos demais
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setores de atividade, tendo a ERSE,
isentado o ORD da obrigatoriedade de recolha de leituras nos
períodos de 18-03-2020 a 30-06-2020 e 16-02-2021 a 31-05-2021.
No entanto, em 17-12-2019 e 23-06-2020, não foi possível registar as leituras do
contador, uma vez que o leitor que se deslocou à instalação da Reclamante para o efeito,
não teve acesso ao equipamento de contagem – facto que foi dado conhecimento ao
Demandante, através de carta e email e SMS em 13-07-2020.
Junta: registo de consumos efetuados pelo Demandante desde 31-01-2019, e da análise
verifica que não existiram leituras entre 03-11- 2019 e 02-08-2020; A partir de 23-022021, foram registadas leituras pelo contador, comunicadas de forma remota via sysgrid
Da análise resulta que as leituras têm sequência, afiguram-se corretas e foram remetidas
ao comercializador.

B - Saneador
1. Do Tribunal Arbitral
A Lei 144/2015 de 8 de Setembro transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva 2013/11/UE
do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio sobre a resolução alternativa de litígios
de consumo (RAL), e estabeleceu os princípios e regras a que deve obedecer o funcionamento
das entidades de resolução alternativa de litígios e o respetivo enquadramento jurídico (artº1º).
Assim, a Lei RAL é aplicável aos procedimentos quando os mesmos sejam iniciados por
consumidor contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e respeitem a obrigações
contratuais resultantes de contratos de compra e venda ou de prestação de serviços, celebrados
entre vendedores ou prestadores (pessoa coletiva) e consumidores residentes em Portugal.
O Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo (CNIACC), faz parte
integrante da Rede de Arbitragem de Consumo, sendo um meio de resolução alternativa de
litígios (RAL), o que decorre desde logo do artº 1º do seu Regulamento.
Para prossecução deste fim, o Centro utiliza os procedimentos previstos na Lei RAL, incluindo a
arbitragem necessária - sendo certo que, também, está prevista a submissão de litígios de
consumo à decisão deste tribunal através de convenção das partes (sob a forma de
compromisso arbitral ou clausula compromissória).
Aqui em causa está a prestação de serviços decorrente da celebração de contrato de
fornecimento de energia e à qual foi atribuído o valor de €1460,19 – como exposto pela
representante do Demandante.
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De acordo com os nºs 1 e 2 do artº 14º da
Lei 24/96 de 31 de Julho (LDC), na redação da Lei 63/2019 de 16 de Agosto,
os conflitos de consumo de reduzido valor económico (ou seja, até €5.000, que é o valor da
alçada dos tribunais de 1ª instância), estão sujeitos à arbitragem
necessária os processos que, por opção expressa dos consumidores, sejam submetidos à
apreciação de tribunal arbitral adstrito aos centros de arbitragem de conflitos de consumo
legalmente autorizados (cfr. nº 1 do artº 10º do Regulamento).
Ainda, os litígios de consumo, no âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos à
arbitragem necessária, por opção expressa do consumidor (alin. b) do nº 2 do artº 1º, e nº 1 do
artº 15º da Lei 23/96 de 26 de Julho - LSPE)
Por outro lado, e ainda, o CNIACC tem competência geográfica de âmbito nacional e atuação
supletiva, relativamente aos restantes centros de arbitragem de consumo.
Como decorre do respetivo Regulamento, nomeadamente do artº 3º.
A toda a causa é atribuído um valor certo que representa a utilidade económica imediata do
pedido e que determina, nomeadamente, a competência do tribunal, sendo para o efeito
atendível o momento em que a ação é proposta (nºs 1 e 2 do artº 296º e nº 1 do artº 299º,
ambos do CPC).
Assim, o valor do processo é de €1460,19, correspondente ao valor atribuído à reclamação, e
enquadra-se no âmbito da competência do Tribunal (artº 6º do Regulamento).
Conforme o Regulamento do CNIACC (nº 3 do artº 19º), aplicam-se a este processo,
subsidiariamente e com as necessárias adaptações, a Lei da Arbitragem Voluntária (Lei 63/2011
de 14 de Dezembro), e o Código de Processo Civil (1ª parte do nº 1 do artº 39º da LAV).
2. Da exceção de ilegitimidade da Demandada C
De acordo com o artº 30º do CPC, o réu é parte legitima quando tem interesse direto em
contradizer, pelo prejuízo que dessa procedência advenha.
Na falta de indicação da lei em contrário, são considerados titulares do interesse relevante para
o efeito da legitimidade os sujeitos da relação controvertida, tal como é configurada pelo autor.
Ora, a legitimidade processual não depende da titularidade ativa e passiva da relação jurídica
em litígio, pois é manifesta a existência de legitimidade processual nas ações que terminam com
a improcedência do pedido fundada no reconhecimento de que ao autor ou ao réu falta a
legitimidade substantiva, porque a configuração dada à relação controvertida, quanto aos
respetivos titulares, não foi comprovada em juízo.
Só em caso de procedência da ação passa a existir fundamento material que permite sustentar,
sempre a “posteriori”, a afirmação de que o processo decorreu entre partes que, além da
legitimidade processual, dispunham de legitimidade material, porque essa decisão de mérito
envolve o reconhecimento de que eram titulares da relação jurídica que integrou o objeto do
litígio.
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Daí a modificação da redação do nº 3 do artº 26º do anterior
CPC, que prescrevia que são considerados titulares do interesse relevante (para efeito de
legitimidade) os sujeitos da relação material controvertida.
Veja-se o acórdão do STJ de 30.01.2002 3512/01-4 – Sumários 57º: “O requisito da legitimidade
das partes reveste a natureza de pressuposto processual e tem de ser apreciado em função da
posição das partes na relação material controvertida tal como é apresentada pelo autor, na
petição inicial e não em função da relação material jurídica substancial, real ou efetiva”.
A nova redação do CPC adota a tese subjetiva da legitimidade, considerando que deve ser
atendida a forma como o autor configura a reclamação, independentemente da realidade
objetiva da relação em concreto.
Posto isto, para aferir da legitimidade processual há que atender à relação das partes envolvidas
com a reclamação tal como é deduzida pelo Demandante.
Assim sendo, tendo em conta a atividade da Demandada C, designadamente de distribuição de
energia elétrica em alta, média e baixa tensão no concelho, que enquanto operador da rede
elétrica abastece o local de consumo do Demandante e, nesse âmbito, ser responsável
nomeadamente pela instalação do contador na morada do Demandante e informação das
respetivas leituras, consideramos ter interesse em contradizer na presente ação.
Termos em que se considera como não provada e improcedente a exceção da ilegitimidade
processual alegada pela Demandada C.
As partes têm personalidade jurídica, são capazes e legitimas.
Cumpre apreciar e decidir.

C – Delimitação do objeto do Litígio
Análise da prova carreada para o processo, tendo em vista a declaração (ou não) da inexistência
da dívida, como pretende o Demandante.

D – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
I.
II.
III.

O Demandante tem o local de consumo nº, CPE PT000000, referente a uma habitação
localizada na Rua …;
Entre 12-01-2016 e 09-02-2021, vigorou um contrato para o fornecimento de
eletricidade celebrado entre o Demandante e a B – comercializador de eletricidade;
Em 31.10.2019, a operadora de rede de distribuição, C, instalou na morada do
Demandante, um novo contador e equipamento de medida inteligente – EMI e que
permite a comunicação remota das leituras, encontrando-se com a telecontagem ativa
desde 23- 02-2021;
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V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

IV.
O equipamento encontra-se no
interior da habitação do Demandante, sem acesso à via pública;
A Demandada C exerce em regime de concessão de serviço público, a atividade de
distribuição de energia elétrica em alta, média e baixa tensão no concelho de Chaves,
e abastece de energia elétrica o local de consumo do Demandante;
A Demandada B, enquanto comercializador de energia, limita-se a repercutir na fatura
as leituras (reais ou estimadas) fornecidas pelo Operador da Rede de Distribuição;
A fatura FT 000/000, emitida a 18 de Agosto de 2020, reflete simultaneamente leituras
reais e estimadas - €1.359,15 e €22,52, no total de €1.460,19;
A representante do Demandante contactou um eletricista que verificou a instalação
elétrica e concluiu que não havia anomalia;
Em 7.09.2020, a C procedeu à verificação do funcionamento do contador e confirmação
das leituras, na sequência da reclamação do Demandante;
Em 9.10.2020, a C emitiu documento de verificação no local de consumo e de realização
de testes;
Em 15.03.2021, a C levou a cabo uma revisão do contador e não detetou nenhuma
irregularidade ou anomalia no funcionamento;
Do mapa de leituras junto pela C resulta que as leituras são sequenciais.

II - Factos não provados
Não se provou qualquer anomalia no contador instalado, em 31.10.2019, no local de consumo
do Demandante, nem qualquer erro de leituras.

E – Da fundamentação de facto
A matéria assente relativa aos consumos registados e faturação, resulta da documentação junta
ao processo pelo Demandante (fatura reclamada) e, sobretudo, dos documentos juntos C, de
onde se conclui que foi efetuada a verificação do contador e das leituras, decorrente e na
sequência da reclamação da representante do Demandante.
As verificações vão ao encontro da conclusão alcançada pelo eletricista contratado pelo
Demandante – também, conclui não haver qualquer anomalia.
Ainda, é facto publico que a ERSE deu instruções no sentido de evitar ações que implicassem
deslocação e contacto direto com os clientes em sua casa, reforçando os meios de comunicação
à distância tendo em vista a comunicação de leituras (Regulamento n.º 255-A/2020 de 18 de
Março – artº 9º).
É inegável a sensibilização, nessa altura, para o recurso a meios de comunicação à distância.
E, não se provou, que aquando da instalação do contador (31.10.2019), a C (ou, alguém em seu
nome) tivesse comunicado que, a partir desse momento, não seria necessário informar leituras,
uma vez que o contador era inteligente.
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Do mapa das leituras também se concluiu, como referido em julgamento,
que se registam flutuações nos consumos médios diários, não impugnados pelo Demandante,
ou seu representante.
O tribunal ouviu e atendeu às declarações prestadas pela representante do Demandante e da
Demandada C, em conformidade com o princípio da cooperação, consagrado no CPC (artº 7º),
ao abrigo do qual o juiz pode ouvir as partes e os seus representantes ou mandatários,
convidando-os a fornecer esclarecimentos sobre a matéria de facto ou de direito que se
afigurem pertinentes.
Às partes cabe alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedir e aqueles em que se
baseiam as exceções invocadas (artº 5º, nº 1 do CPC) sendo, ainda, considerados pelo juiz os
factos instrumentais (os que resultem da instrução da causa), e os factos complementares (os
que resultem como complemento ou concretização dos que as partes hajam alegado e resultem
da instrução da causa, desde que sobre eles tenham tido a possibilidade de se pronunciar).
Ainda, são atendíveis, os factos notórios, aqueles que o tribunal toma conhecimento em virtude
do exercício das suas funções (tudo conforme o previsto no artº 5º, nºs 1 e 2, do CPC).

F - Da fundamentação de Direito
1. Da ausência da Demandada Iberdola, em julgamento
De acordo com o nº 3 do artº 33º da LAV (Lei nº 63/2011 de 14 de Dezembro), se uma das partes
deixar de comparecer a uma audiência, o tribunal pode prosseguir o processo e proferir
sentença com base na prova apresentada.
2. Da ação de simples apreciação e de condenação
Designa-se ação de simples apreciação negativa aquela através da qual se pretende uma
declaração formal da inexistência de um direito ou facto jurídico (cfr. a) do nº 3 do artº 10º do
CPC).
Se o autor, após o reconhecimento da existência (ou não reconhecimento) do direito, não
pretende mais do que a declaração formal dessa inexistência do direito, a ação é de mera
apreciação negativa.
Atente-se no Acordão da RC nº 50/09.1TBALD.C1, de 16.10.2012, http://www.dgsi.pt/:
I – A ação declarativa de simples apreciação negativa – ou seja, uma ação pela qual se procura
“…obter unicamente a declaração da …inexistência de um direito ou de um facto” (artº 4º, nº 2
alin. a) do CPC) – destina-se, desde logo, a definir uma situação jurídica tornada incerta – o
demandante pretende reagir contra uma situação de incerteza que o impede de auferir todas as
vantagens normalmente proporcionadas pela relação jurídica material que lhe causa um dano
patrimonial ou moral apreciável. II – A incerteza contra a qual o autor pretende reagir deve ser
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objetiva e grave, deve brotar de factos
exteriores, de circunstâncias externas e não apenas da mente do Autor. III
- A causa de pedir nas ações de simples apreciação negativa consubstanciase na inexistência do direito e nos factos materiais pretensamente cometidos pelo demandado
que determinaram o estado de incerteza (…). IV. Pedindo o autor a declaração da propriedade
de um dado prédio “sem ónus de quaisquer servidões de passagem ou caminho público”, está a
formular, também, o pedido de declaração de inexistência de servidão e de caminho publico. V O ónus da prova do direito de propriedade caberá ao autor (artº 342º, nº 1 do CC), e o atinente
ao pedido de simples apreciação negativa, de inexistência de servidão ou caminho publico a
limitá-lo, caberá ao reu (artº 343, nº 1 do CC).VI - Assim, provada a propriedade, que se tem por
plena, há-de ser o sujeito que se arroga titular do direito que limita os poderes do proprietário
que tem de provar a existência e conteúdo do seu direito, no caso a existência da servidão de
passagem e o seu âmbito e modo de exercício. É o que resulta do conjunto normativo vazado nos
artºs 342º a 344º do CC”.
Na verdade, refere o artº 341º do Cód Civil que as provas têm por função a demonstração da
realidade dos factos, sendo certo que àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos
factos constitutivos do direito alegado (nº 1 do artº 342º).
No entanto, dita o artº 343º, nº 1 do CC que “nas ações de simples apreciação ou declaração
negativa, compete ao réu a prova dos factos constitutivos do direito que se arroga”.
Pelo que, a prova dos consumos e do valor faturado cabia, na presente ação às Demandada C e
B
O que ficou demonstrado.
Na verdade, a C juntou informação dos consumos registados no local de consumo do
Demandante – e, da análise produzida em julgamento não se infere qualquer anomalia quer no
contador instalado, quer nas leituras fornecidas à B.
Diligenciou, pois, a C a verificação dos factos que consubstanciam o direito – no caso, a faturação
apresentada pela B ao Demandante.
À mesma conclusão chegou o eletricista contratado pela representante do Demandante.
Assim, se conclui, da prova apresentada, pela existência da dívida faturada pela B, com base no
registo das leituras apurados pela C, tudo de acordo com o quadro regulamentar em vigor.
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G – Decisão
Termos em que se declara corretamente faturados os consumos de
eletricidade do Demandante, e a existência da dívida de €1.460,19, conforme fatura FT 000/000
de 18 de Agosto de 2020, e se decide pela improcedência da ação intentada pelos A contra as
Demandadas B., e C.
Notifiquem-se as partes da decisão.
Braga, 14 de Fevereiro de 2022
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