Processo n.º 3343/2019
Requerente: ****
Requerida: ****
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que foi cliente da requerida e deixou de o
ser em razão de mudança de comercializador, alegou que, no mês de outubro
de 2019, apercebeu-se que a aqui demandada continuava a debitar o valor do
serviço “****”, correspondente à quantia mensal de € 7,90 (sete euros e
noventa cêntimos). Mais aduziu que, após reclamar junto da requerida, foi-lhe
dito que eram contratos distintos, facto do qual não havia sido informado
anteriormente, desconhecendo que eram contratos dissociados. Pede que o
Tribunal julgue a ação procedente, declarando cancelado o contrato de
prestação do serviço “****” desde a data da instauração da ação arbitral, sem
qualquer penalização.
1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual se defendeu
por impugnação, começando por alegar que o contrato de serviço “****” é
celebrado por um período de um ano, sendo que a contratualização daquele
serviço opera em simultâneo com os contratos de fornecimento de energia
elétrica e de gás, porém a sua denúncia faz-se de forma autónoma em relação
aqueloutros vínculos negociais, como resulta claro das “Condições Gerais” do
contrato “***”, pelo que a mudança de comercializador de energia não tem
quaisquer implicações na vigência daquele último contrato, tendo que existir
uma declaração de vontade de fazer cessar o mesmo ou de oposição à
renovação da sua vigência. Mais aduziu que, segundo informação prestada
pelos respetivos operadores de rede, o contrato de fornecimento de energia
elétrica titulado pelo requerente cessou em 12.04.2019, enquanto o contrato
de fornecimento de gás natural de que aquele era parte deixou de produzir
efeitos em 10.04.2019, para, de seguida, salientar que, aquando das mudanças
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de comercializador, o demandante não referiu que não pretendia o serviço
“****”. Acrescentou que o serviço “***” foi contratado em 28.03.2019, sendo
o termo da sua vigência em 28.03.2020, tendo o requerente usufruído das
vantagens oferecidas por aquele serviço, nomeadamente da certificação da
instalação de gás natural, em 09.04.2019. Alegou, ainda, que, no concernente à
morada referida na reclamação apresentada pelo cliente – ***, o contrato “**”
encontra-se cancelado desde 16.11.2019, pelo que não existe causa de pedir,
não tendo o pedido qualquer fundamento. Aduziu, por último, que, em
relação ao contrato “***” associado à morada ***, são devidos os valores
referentes às prestações associadas ao dito contrato, até ao fim da sua
vigência, a ter lugar em 28.03.2020. Concluiu, pedindo que o Tribunal julgue a
ação improcedente, por não provada, absolvendo a requerida do pedido.
2. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se são (ou não)
devidas pelo requerente à requerida quaisquer prestações relativas ao contrato
de prestação do serviço “**”, vencidas após a data da propositura da presente
ação arbitral.
3. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e a
contestação, há uma questão substantiva nuclear a resolver: a questão de saber
se o contrato de prestação do serviço “**” se deve considerar cessado por
força da mudança de comercializador de energia elétrica e de gás natural.
4. Fundamentos da sentença
4.1. Os factos
4.1.1. Factos provados
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Julgam-se provados os seguintes factos com relevância para a decisão
da causa:
a) A requerida tem por objeto social a compra e venda de energia, sob
a forma de eletricidade, gás natural e outras, resultante da exploração
de instalações próprias ou alheias e da participação em mercados de
energia, a prestação de serviços de energia, designadamente, de
projetos para a qualidade e eficiência energética e de energias
renováveis, o fornecimento de energia, o fornecimento e montagem
de equipamentos energéticos, a beneficiação de instalações de
energia, a certificação energética e a manutenção e operação de
equipamentos e sistemas de energia;
b) Em 17.07.2018, o requerente deslocou-se a loja física da requerida,
tendo em vista a celebração de contrato de fornecimento de energia
elétrica e gás natural com a demandada para a sua residência, sita na
***** – facto que se julga provado com base nas declarações do
requerente em sede de audiência arbitral realizada em 17.01.2020;
c) Nessa ocasião, a funcionária da requerida que atendeu o requerente
apresentou o produto “**”, tendo informado o demandante que
aquele produto incluía a prestação de serviços de revisão das
instalações de energia elétrica e gás natural e de assistência técnica
em caso de avaria, durante 1 (um) ano, contra o pagamento de
prestação mensal de € 7,90 (sete euros e noventa cêntimos), com um
desconto de 50% nas três primeiras mensalidades – facto que se
julga provado com base nas declarações do requerente em sede de
audiência arbitral realizada em 17.01.2020;
d) Nessa sequência, requerente e requerida celebraram, em simultâneo,
contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás natural e
contrato de prestação do serviço “***”, reduzidos no mesmo
escrito, para a residência do primeiro, instalação de consumo à qual
corresponde o Código de Ponto de Entrega (CPE) PT 0002 0000
2050 2421 DV e o Código Universal de Instalação (CUI) PT 1601
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0000 0034 6792 KL – facto que se julga provado com base no
documento junto a fls. 26-29 dos autos e nas declarações do
requerente em sede de audiência arbitral realizada em 17.01.2020;
e) Por força de mudança de comercializador, em 10.04.2019, cessou a
vigência do contrato de fornecimento de gás natural e, no dia
12.04.2019, deixou de produzir efeitos o contrato de fornecimento
de eletricidade – facto que se julga provado com base no histórico
de contratos registados para a instalação de consumo com o CUI
PT 1601 0000 0034 6792 KL junto aos autos pela *****, e no
histórico de contratos registados para o CPE PT 0002 0000 2050
2421 DV carreado para os autos pela ****., ambos em resposta ao
despacho proferido em sede de audiência arbitral realizada em
17.01.2020, e nas declarações do requerente na mesma sede;
f) Em dia não concretamente determinado do mês de outubro de
2019, após exame e análise de extrato de movimentos, o requerente
apercebeu-se que continuava a ser debitada na sua conta bancária a
mensalidade do serviço “***”, através da execução de ordens de
pagamento na modalidade de débito direto – facto que se julga
provado com base na fatura emitida pela requerida em 06.11.2019 e
no comprovativo de pagamento da quantia objeto daquela fatura,
emitido pelo *****, juntos aos autos pela requerente, em
cumprimento do despacho proferido em sede de audiência arbitral
realizada em 17.01.2020, e nas declarações do requerente na mesma
sede;
g) A reclamação do requerente deu entrada neste CIAB – Tribunal
Arbitral de Consumo em 07.11.2019;
h) O contrato de prestação do serviço “****” deixou de produzir
efeitos em 16.11.2019.
4.1.2. Factos não provados
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Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, julga-se não
provado que o requerente estava convencido de que o contrato de prestação
do serviço “****” cessava com a mudança de comercializador de energia
elétrica e gás natural.
4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos
4.1.1. e 4.1.2. 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 pelas partes,
às informações prestadas pela *** e pela ***, em resposta ao despacho
proferido em sede de audiência arbitral realizada em 17.01.2020, às
declarações do requerente na mesma sede 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).
De resto, o Tribunal tomou em consideração a regra constante do n.º 3
do artigo 35.º da LAV1, nos termos da qual, em caso de não comparência de
uma das partes (no caso, a requerida) à audiência de julgamento, o Tribunal
pode prosseguir o processo arbitral e proferir sentença com base na prova
apresentada.
Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto sob ponto 4.1.1. supra, pela sua relevância no contexto da
presente demanda, importa, ainda, concretizar a fundamentação que presidiu
às decisões sob alíneas b), c), d) e f) do elenco de factos julgados provados,
bem como à decisão sob ponto 4.1.2. desta sentença, começando por fazer
notar que, não obstante as reservas e cautelas que o Tribunal deve sempre
observar na valoração da prova por declarações de parte, impostas pelo facto
de se tratar de um meio probatório assente nas afirmações de um sujeito
1

Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14.12., que conserva a
sua redação originária.
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processual obviamente interessado no objeto do litígio, cremos, ainda assim,
que o requerente se apresentou em audiência arbitral a relatar de forma
objetiva, clara e sem hesitações, os factos que eram do seu conhecimento
direto, sendo, por isso, possível extrair, com toda a segurança, a partir delas, a
factualidade adquirida e julgada provada nos presentes autos acima indicada.
Mais concretizadamente, o requerente, em resposta aos esclarecimentos
solicitados pelo Tribunal, esclareceu que, nos presentes autos, está em causa o
contrato de prestação do serviço “****” celebrado com a requerida para a
instalação de consumo sita na ****, sendo certo que também é dono e
legítimo proprietário de imóvel sito na ***, para o qual também celebrou
contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural com a requerida,
assim como contrato para prestação do serviço “***’’ em loja física, em abril
de 2019, tendo sido ao abrigo deste último contrato que promoveu a inspeção
à instalação de gás daquele local de consumo, conforme documento junto a
fls. 18 dos autos. Mais declarou que, no dia 17.07.2018, deslocou-se a uma loja
física da requerida, então apenas com a finalidade de concluir contrato de
fornecimento de energia elétrica e gás natural, tendo-lhe sido dado a conhecer,
nessa ocasião, por uma funcionária da aqui demandada, o produto “**”,
informando-o de que o mesmo incluía a prestação de serviços de revisão das
instalações de energia elétrica e gás natural e de assistência técnica em caso de
avaria, durante 1 (um) ano, contra o pagamento de prestação mensal de € 7,90
(sete euros e noventa cêntimos), com um desconto de 50 % nas três primeiras
mensalidades.
Neste encalço e ainda nas suas declarações de parte, o requerente
asseverou que ficou convencido que o contrato de prestação do serviço “**” e
o contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural constituíam um só
negócio jurídico ou, pelo menos, contratos ligados entre si, visto que foram
celebrados em simultâneo. E mais expressou que, aquando da mudança de
comercializador de energia elétrica e gás natural que promoveu, em abril de
2019, estava convicto que a cessação do contrato de prestação dos serviços de
fornecimento daquelas fontes de energia importava, também, o termo da
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produção de efeitos do contrato relativo ao produto “**”, o que constatou
não ter sucedido em outubro de 2019, aquando da verificação dos
movimentos refletidos em extrato bancário, pois, entre tais movimentos,
constavam débitos no valor da prestação mensal cobrada pela requerida por
conta do serviço “**” – € 7,90 (sete euros e noventa cêntimos).
Ora, como se desenvolverá mais aturadamente adiante, não ignora este
Tribunal que, quer no plano da sua formação, quer no plano da sua execução,
o contrato de prestação do serviço “**” mantem evidente conexão com o
contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural celebrado com a
requerida, podendo até afirmar-se que, entre tais contratos, se verifica uma
união extrínseca, na medida em que foram celebrados entre as mesmas partes,
na mesma ocasião e consignados no mesmo escrito. Porém, se é nestes
aspetos que se acaba de frisar que o requerente radica a sua alegada convicção
de que a mudança de comercializador, operada em abril de 2019, determinaria
a cessação da vigência do contrato de prestação do serviço “**”, não se
afigura compaginável com tal compreensão dos programas contratuais a que
se havia vinculado, o facto de apenas em outubro de 2019 – seis meses depois
da mudança de comercializador – ter percecionado que a requerida continuava
a debitar as prestações mensais devidas por aquele serviço e se ter rebelado
contra essa prática (depois da emissão de várias faturas e realização de vários
pagamentos mensais desde abril de 2019), tanto mais porque o requerente, nas
suas declarações de parte, localizou este evento ocorrido em outubro de 2019
por referência à data em que se teria completado o período de 1 (ano) de
vigência do contrato “***” (cerca de “três meses depois”), como aliás se
extrai, também, da alegação reproduzida sob artigos 1.º e 2.º do requerimento
inicial (“em julho de 2019 já não era cliente”).
Por outras palavras, se, de facto, o requerente estava convencido que a
cessação da vigência do contrato de fornecimento de energia elétrica e gás
natural acarretava o termo da produção de efeitos do contrato de prestação do
serviço “***”, além de ser razoavelmente expectável, de acordo com as regras
da experiência comum e da normalidade do acontecer, que se tivesse
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insurgido contra a cobrança das prestações mensais em data mais próxima de
abril de 2019, necessariamente teria de sustentar, em coerência, que o contrato
de prestação do serviço “***” cessou naquela data e não em julho de 2019 –
como aduzido sob artigo 1.º do requerimento inicial –, sendo que, ao fazê-lo,
fica o Tribunal convencido de que, summo rigore, para o demandante, sempre se
teria de cumprir o período de duração de 1 (um) ano, apenas se opondo (por
eventual desconhecimento da respetiva cláusula contratual que o determina,
não sendo essa a causa de pedir em que se estriba a sua pretensão) à
renovação automática do contrato por igual período.
Face a tudo quanto antecede, decidiu este Tribunal julgar não provado
que o requerente estava convencido de que o contrato de prestação do serviço
“Funciona” cessava com a mudança de comercializador de energia elétrica e
gás natural.
4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da natureza e regime jurídico aplicável ao contrato de
prestação do serviço “***” celebrado entre o requerente e a requerida
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio, cumpre ao
Tribunal aquilatar se o contrato de prestação do serviço “**” se deve
considerar cessado por força da mudança de comercializador de energia
elétrica e de gás natural.
Porém, antes de nos pronunciarmos concretamente sobre a questão a
dirimir, importa caraterizar a natureza e regime jurídico aplicáveis ao contrato
de prestação de serviço “***”.
Examinando o clausulado das “Condições Gerais” relativas ao contrato
ora em apreço, verifica-se que, uma vez concluído tal convénio com um
consumidor dos serviços de fornecimento de energia elétrica e gás natural
prestados pela requerida ou por outro operador económico, no essencial, a
aqui demandada obriga-se a realizar uma verificação anual às instalações
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elétrica e de gás (e equipamentos a esta associados) do respetivo local de
consumo, a prestar até três assistências técnicas, mediante deslocação de um
técnico à morada de fornecimento do consumidor (podendo, ou não, dar
origem a uma reparação) em caso de avarias ocorridas naquelas instalações e
em alguns dos eletrodomésticos a elas afetos, limitadas (as assistências) a um
valor máximo de € 600,00/ano (incluindo-se neste plafond os custos de
deslocação, mão-de-obra e peças), e a realizar serviços urgentes (e.g. em
situação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, em consequência
de avaria ocorrida na instalação elétrica; serviço de contenção em ruturas e
reparação de fugas da instalação de gás), enquanto o consumidor fica adstrito
à realização de uma prestação pecuniária com periodicidade mensal (no valor
de € 7,90 ou € 9,90, consoante seja ou não cliente de energia da requerida) –
cf. cláusulas 1. (“Objeto”), alíneas a), b), c) e g), 4.1. (“Preço, faturação e
pagamento”) e 5.1. (“Descrição do serviço Funciona”), alíneas a), b) e f) das
“Condições Gerais” do contrato de prestação do serviço “Funciona” [a fls.
14-17 dos autos] e decisão em matéria de facto sob alínea c) do ponto 4.1.1.
supra.
Como já adiantamos em sede de fundamentação de facto deste aresto,
quer no plano da sua formação, quer no plano da sua execução, afigura-se
evidente a conexão que o contrato de prestação do serviço “***” mantem
com o contrato para prestação dos serviços de fornecimento de energia
elétrica e gás natural, embora juridicamente com ele não se confunda, não
apenas porque a celebração do primeiro pressupõe logicamente a existência
do segundo, mas também, e em particular, porque a requerida, no
desenvolvimento da sua estratégia comercial, oferece aos seus clientes a
possibilidade da celebração, em momento concomitante, dos dois contratos
com a mesma contraparte, em condições mais favoráveis, quer em termos de
preço, quer em termos de prazo (mais curto) de disponibilização do serviço
“**” – cf. “Cláusula Primeira – Objeto” e pontos 4. e 5. da “Cláusula Terceira
– Preço” das “Condições Particulares do Contrato” (a fls. 19-20 dos autos),
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bem como a cláusula 4.1. (“Preço, faturação e pagamento”) das “Condições
Gerais” do contrato de prestação do serviço “***”.
No mesmo sentido, nos termos dos pontos 1. e 5. da “Cláusula Quarta
– Faturação” das “Condições Particulares do Contrato”, a liquidação da
prestação mensal relativa ao serviço “***” é integrada na fatura emitida pela
requerida, com a mesma periodicidade, para discriminação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e gás natural prestados (artigo 9.º da Lei n.º
23/96, de 26 de julho2).
Neste conspecto e em prol do cabal esclarecimento de quem contrata
com o comercializador, determina o n.º 5 do artigo 122.º do RRCSE3 que
“[o]s preços praticados pelos comercializadores em regime de mercado
relativos a produtos e serviços acessórios, opcionais ou adicionais devem ser
autonomamente apresentados aos clientes, tendo por base contrato celebrado
que não seja o contrato de fornecimento de energia elétrica”.
De resto, reveste meridiana clareza que estamos em presença de um
contrato celebrado entre um profissional (a requerida) e um consumidor (a
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)4.

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
51/2019, de 29.07.
3
Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico, 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).
4
Lei n.º 24/96, de 31.07., sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 63/2019, de 16.08. (em vigor desde 15.09.2019).
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Ora, como tal, impende sobre o profissional o cumprimento do dever
de informação ao consumidor, o qual encontra, desde logo, consagração na
Lei Fundamental (artigo 60.º, n.º 1 da CRP) e é objeto de concretização em
vários diplomas da legislação ordinária, nomeadamente na referida Lei de
Defesa do Consumidor, cujo artigo 8.º, n.º 1, determina que, tanto na fase de
negociações como na fase de celebração de um contrato, recai sobre o
fornecedor de bens ou prestador de serviços o dever de informar o
consumidor, de forma clara, objetiva e adequada, sobre um vasto conjunto de
condições contratuais nele elencadas, nomeadamente o “[p]eríodo de vigência
do contrato, quando for o caso, ou, se o contrato for de duração
indeterminada ou de renovação automática, as condições para a sua denúncia
ou não renovação, bem como as respetivas consequências, incluindo, se for o
caso, o regime de contrapartidas previstas para a cessação antecipada dos
contratos que estabeleçam períodos contratuais mínimos” [alínea h)].
E, bem assim, cumpre sublinhar, por último, que o negócio jurídico em
causa constitui um contrato de adesão, cujas cláusulas contratuais foram préelaboradas pela requerida, sem que tenha assistido ao aderente (o aqui
requerente) a possibilidade de as negociar, pelo que está sujeito à disciplina
normativa do Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais, adotado pelo
Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, com a redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de dezembro, nomeadamente
ao sistema de controlo (de inclusão e de conteúdo) aí estabelecido, integrado
por normas materiais e procedimentais que determinam quais as cláusulas
(contratuais gerais) que se consideram e podem ser incluídas num contrato de
adesão, bem como a extensão da sua admissibilidade, sistema este que
funciona como um mecanismo de proteção daquele que se limita a aderir ao
programa contratual.
4.2.2. Da questão de saber se o contrato de prestação do serviço
“Funciona” se deve considerar cessado por força da mudança de
comercializador de energia elétrica e de gás natural
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Posto tudo quanto antecede, importa recordar que, de acordo com a
versão dos factos trazida aos autos pelo requerente na sua reclamação e
reafirmada em sede de declarações de parte, no momento da celebração do
contrato de fornecimento de energia elétrica e de gás natural e do contrato de
prestação do serviço “***”, ficou convicto que se havia vinculado a um único
negócio jurídico ou, pelo menos, admitindo a pluralidade de contratos, que
entre eles houvesse uma inseparável ou inextrincável relação de sujeição e de
existência jurídica, pelo que, deixando de vigorar na ordem jurídica o primeiro
contrato (“contrato-causa”), necessariamente o segundo contrato (“contratoefeito ou dominado”) também cessaria a sua produção de efeitos5.
Para tanto, frisou que os contratos foram celebrados em simultâneo,
entre as mesmas partes e reduzidos no mesmo escrito – o que não é posto em
causa pela requerida e resulta patente pelo documento junto a fls. 26-29 dos
autos –, pelo que, aquando da conclusão de novos contratos de fornecimento
de energia elétrica e gás natural com outro comercializador (e consequente
procedimento de mudança de comercializador), julgou que, com tal atuação,
havia determinado, automaticamente, a extinção do contrato de prestação do
serviço “***”.
Com efeito, sem prejuízo da sua individualidade, é inegável que entre os
acordos de vontades estabelecidos entre requerente e requerida se configura
uma união externa de contratos, constituindo fatores de ligação entre os
dois vínculos negociais as circunstâncias de terem sido celebrados entre os
mesmos contraentes e na mesma ocasião e constarem do mesmo formulário
adotado pela requerida. Ainda assim, a assinalada união extrínseca afigura-se
insuficiente para se poder afirmar, fundadamente e de modo legítimo, que a
vigência do contrato de prestação do serviço “***” se encontrava sob
dependência da manutenção do outro vínculo negocial com a mesma
5

Seguimos, aqui, o ensinamento de INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual dos Contratos em
Geral: refundido e atualizado, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, p. 476 e PEDRO PAIS DE
VASCONCELOS, Contratos Atípicos, Coleção Teses, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 215-219,
quanto à figura da união ou coligação de contratos e categorias fundamentais em que se
podem agrupar, nomeadamente: a união extrínseca; a união alternativa; e a união com dependência
(também designada união interna).
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contraparte, a aqui requerida, nem tal se extrai de qualquer estipulação nesse
sentido das “Condições Gerais” do contrato “****” ou das “Condições
Particulares do Contrato”, o mesmo se estendendo à tese da eventual unidade
contratual (“contrato misto”).
Dispõe o n.º 1 da “Cláusula Primeira – Objeto” das “Condições
Particulares”, «o objeto do presente contrato é o fornecimento conjunto e
indissociável de energia elétrica e gás natural pela ***** ao Cliente, nos termos
e condições constantes das presentes Condições Particulares e das Condições
Gerais” (adiante abreviadamente designado por “Contrato”)», mais
postulando o n.º 2 da mesma cláusula que “[a] ***** obriga-se ainda a prestar
ao Cliente os seguintes serviços, nos termos e condições constantes das
presentes Condições Particulares e das Condições Gerais: a) ****”. Por sua
vez, a norma do n.º 1 da “Cláusula Terceira – Preço” determina que «[a] título
de contrapartida pelo fornecimento objeto do presente Contrato, o Cliente
obriga-se a pagar um preço global, em Euros, que corresponde ao somatório
dos valores resultantes da aplicação dos números 2 e 3 da presente cláusula
(adiante abreviadamente designado por “Preço”)», relativos, tão-só, aos
serviços de fornecimento de energia elétrica e de gás natural, enquanto o n.º 4
da mesma cláusula estabelece o preço devido pelo serviço “***”, no caso €
7,90 (sete euros e noventa cêntimo) por mês, durante 12 meses, com desconto
de 50 % nos três primeiros meses.
À luz das normas que se acaba de transcrever, não se identifica uma
unidade de contraprestação (mas, antes, uma pluralidade de contraprestação)
ou uma unidade de esquema económico subjacente à contratação que reflita
um processo unitário de composição de interesses por fusão de contratos.
Por outro lado, apontando em sentido inverso à alegada dependência
do contrato “Funciona”, rezam as cláusulas 4.2. e 4.3. das “Condições Gerais”
daquele acordo que “[a] cessação do contrato de fornecimento de energia
(elétrica e/ou gás) com a *****, implica o pagamento do preço indicado na
tabela acima para outros clientes, a partir da prestação seguinte em que se
efetivar a mudança de comercializador de energia” e que “[s]em prejuízo no
Tribunal Arbitral de Consumo

disposto do número anterior, o Cliente poderá continuar a usufruir do serviço
Funciona caso opte por outro comercializador de energia sem qualquer
agravamento do preço indicado na tabela, das condições ou do prazos de
pagamento do serviço constantes das condições particulares”, respetivamente.
Porém, sem embargo e independentemente do que precede, como já
notámos em sede de fundamentação de facto sob ponto 4.1.3. desta sentença
(para onde se remete e cujo teor, por economia de texto, se dá aqui por
integralmente reproduzido), mesmo a tese fundamental defendida nestes autos
pelo requerente quanto à suposta cessação do contrato “****” não é
conciliável, na base do id quod plerumque accidit, com o hiato temporal
significativo que decorreu até o requerente se manifestar, pela primeira vez,
contra a continuação do débito de prestações no valor de € 7,90 (sete euros e
noventa cêntimos) pela requerida e, sobretudo, não é coerente com a alegação
de que “em julho de 2019 já não era cliente” sob artigo 1.º do requerimento
inicial (quando, supostamente, o contrato já havia cessado em abril de 2019),
nem sequer com a pretensão formulada nestes autos pelo demandante. Afinal,
estando convicto – e defendendo nestes autos – que a existência do contrato
de prestação de serviço “****” se subordinava à manutenção em vigor do
contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural, mal se compreende
que venha requerer nestes autos a declaração de extinção, por denúncia, do
primeiro contrato a partir da data da instauração da ação arbitral.
Ademais, considerando a qualificação jurídica do contrato celebrado
entre requerente e requerida, deve ter-se presente que o contrato de prestação
de serviços, por força do disposto no artigo 1170.º do Código Civil (ex vi
artigo 1156.º), é livremente revogável pelo “mandante” (no caso em apreço, o
requerente). Só não assim não é quando o mandato tenha sido conferido
também no interesse do mandatário ou de terceiro – interesse que não se
confunde com a mera onerosidade do contrato, dependendo, antes, de uma
certa relação, exterior ao mandato, na qual a execução deste produza efeitos
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jurídicos (na esfera do próprio mandatário)6. Não tendo sido alegados factos
que sequer indiciem um interesse específico ou autónomo da requerida, não se
verifica o facto impeditivo da livre revogabilidade do mandato previsto no n.º
2 do artigo 1170.º do Código Civil.
A revogação opera por simples declaração unilateral, dirigida à
contraparte, que tem natureza recetícia, produzindo efeitos com a chegada à
esfera de conhecimento do destinatário (artigo 224.º do Código Civil)7.
Já segundo a cláusula 2. das respetivas “Condições Gerais”, o contrato
“******” é celebrado por um período de 12 (doze) meses, sucessiva e
automaticamente renovável por iguais períodos, salvo denúncia por alguma
das partes, com observância do formalismo (comunicação escrita à outra
parte) e antecedência mínima aplicáveis (até ao dia anterior à data do seu
termo ou da sua renovação), ou verificação de alguma das demais causas de
extinção do contrato – revogação por mútuo acordo, resolução pelo cliente ou
“rescisão”, a todo o tempo, por qualquer das partes, mediante envio de préaviso à contraparte com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em
relação à data prevista para a produção dos efeitos da “rescisão” – previstas na
cláusula 9. (“Cessação do contrato”).
Assiste, por conseguinte, ao requerente, o direito de, unilateralmente,
colocar termo ao contrato, independentemente de justificação (ad nutum),
sendo certo que, em face dos factos julgados provados sob alíneas g) e h) do
ponto 4.1.1 supra, na sequência da propositura da presente ação arbitral e da
notificação da reclamação que a despoletou à demandada, esta última já veio
reconhecer que o contrato de prestação do serviço “Funciona” se encontra
extinto desde 16.11.2019. Porquanto, na parte relativa ao “cancelamento”
do contrato, a pretensão do requerente tornou-se supervenientemente
inútil.

6

LUÍS MANUEL MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume III, Contratos em
Especial, Coimbra, Almedina, 2005, p. 478.
7
PEDRO ROMANO MARTINEZ, Da Cessação do Contrato, Coimbra, Almedina, 2005, p. 537.
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De resto, no que respeita ao eventual pagamento de encargos após a
cessação do contrato, extrai-se dos incisos do ponto 4. da “Cláusula Terceira –
Preço” e dos pontos 1. e 5. da “Cláusula Quarta – Faturação” das “Condições
Particulares do Contrato”, bem como das regras das cláusulas 4.1. e 4.6. das
“Condições Gerais” do contrato “****” que, entre as partes, foi acordado o
pagamento de um preço global de € 94,80 (noventa e quatro euros e oitenta
cêntimos), a ser liquidado, em 12 prestações mensais, refletidas na faturação
da energia, no valor de € 7,90 (sete euros e noventa cêntimos), cada.
Trata-se de um exemplo típico de obrigação instantânea fracionada
ou repartida, porque corresponde a “uma única obrigação cujo objecto é
dividido em frações, com vencimentos intervalados, pelo que há sempre uma
definição prévia do seu montante global e o decurso do tempo não influi no
conteúdo e extensão da prestação, mas apenas no seu modo de realização”8.
E, como tal, estatui a cláusula 4.9. das “Condições Gerais” do contrato
“Funciona” que “caso o preço do serviço funciona seja pago em prestações, a
cessação do contrato de fornecimento de energia celebrado com a ****dará
lugar ao vencimento e subsequente pagamento de todas as prestações
vincendas relativas ao serviço funciona.”
Ora, no caso em apreço, até à data em que se completaram 12 meses de
vigência, nenhuma das partes – nomeadamente, o requerente – fez cessar o
contrato, pelo que, de acordo com a cláusula 2. das suas “Condições Gerais”,
operou-se a renovação automática por idêntico período, sendo sempre devida
ao cliente, mesmo na hipótese de denúncia do contrato, a liquidação do preço
único convencionado para cada anuidade.
Ante o exposto e em conformidade, tem de improceder a pretensão
do requerente.
5. Decisão

LUÍS MANUEL MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume I – Introdução. Da
constituição das obrigações, 5.ª edição, Coimbra, Almedina, pp. 135-136.
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Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido.
Notifique-se.
Braga, 6 de março de 2020

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
1. Quer no plano da sua formação, quer no plano da sua execução,
afigura-se evidente a conexão que o contrato de prestação do
serviço “***” mantem com o contrato para prestação dos serviços
de fornecimento de energia elétrica e gás natural, embora
juridicamente com ele não se confunda, não apenas porque a
celebração do primeiro pressupõe logicamente a existência do
segundo, mas também, e em particular, porque a requerida, no
desenvolvimento da sua estratégia comercial, oferece aos seus
clientes a possibilidade da celebração, em momento concomitante,
dos dois contratos com a mesma contraparte, em condições mais
favoráveis, quer em termos de preço, quer em termos de prazo
(mais curto) de disponibilização do serviço “***”;
2. Ainda assim, a assinalada união extrínseca de contratos afigura-se
insuficiente para se poder afirmar, fundadamente e de modo
legítimo, que a vigência do contrato de prestação do serviço
“Funciona” se encontrava sob dependência da manutenção do
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contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural com a
mesma contraparte, a aqui requerida, nem tal se extrai de qualquer
estipulação nesse sentido das “Condições Gerais” do contrato
“Funciona” ou das “Condições Particulares do Contrato”;
3. Acresce que, a tese defendida nestes autos pelo requerente quanto à
suposta cessação do contrato “****” não é conciliável, na base do id
quod plerumque accidit, com o hiato temporal significativo que
decorreu até o requerente se manifestar, pela primeira vez, contra a
continuação do débito de prestações no valor de € 7,90 (sete euros e
noventa cêntimos) pela requerida e, sobretudo, não é coerente com
a alegação de que “em julho de 2019 já não era cliente” sob artigo
1.º do requerimento inicial (quando, supostamente, o contrato já
havia cessado em abril de 2019), nem sequer com a pretensão
formulada nestes autos pelo demandante;
4. Afinal, estando convicto – e defendendo nestes autos – que a
existência do contrato de prestação de serviço “***” se subordinava
à manutenção em vigor do contrato de fornecimento de energia
elétrica e gás natural, mal se compreende que venha requerer nestes
autos a declaração de extinção, por denúncia, do primeiro contrato a
partir da data da instauração da ação arbitral;
5. Entre as partes, foi acordado o pagamento, pelo requerente, de um
preço global de € 94,80 (noventa e quatro euros e oitenta cêntimos),
a ser liquidado, em 12 prestações mensais, refletidas na faturação da
energia, no valor de € 7,90 (sete euros e noventa cêntimos), cada.
Trata-se de um exemplo típico de obrigação instantânea fracionada
ou repartida, porque corresponde a “uma única obrigação cujo
objecto é dividido em frações, com vencimentos intervalados, pelo
que há sempre uma definição prévia do seu montante global e o
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decurso do tempo não influi no conteúdo e extensão da prestação,
mas apenas no seu modo de realização” [LUÍS MANUEL MENEZES
LEITÃO, Direito das Obrigações, Volume I – Introdução. Da constituição das
obrigações, 5.ª edição, Coimbra, Almedina, pp. 135-136];

6. E, como tal, estatui a cláusula 4.9. das “Condições Gerais” do
contrato “***” que “caso o preço do serviço funciona seja pago em
prestações, a cessação do contrato de fornecimento de energia
celebrado com a ***** dará lugar ao vencimento e subsequente
pagamento de todas as prestações vincendas relativas ao serviço
funciona.”
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