Proc.2843/2018

Sentença
****************, Residente em Amares,
apresentou reclamação contra
********************. (********), com sede em Braga,
pedindo se considerem resolvidos os contratos celebrados entre ambos, sem qualquer
penalização ou cobrança de valores por esta.
O processo seguiu termos e gorada a tentativa de conciliação realizou-se a audiência
de julgamento.

Cumpre decidir.
O tribunal é competente.
As partes têm personalidade e capacidade judiciária e são legítimas.
Não há nulidades, excepções ou outras questões, que obstem ao conhecimento do
mérito da causa.
Da discussão desta resultaram os seguintes factos provados:
1 – O Requerente celebrou em 09/03/2018 dois contratos com a Requerida, um
relativo a serviço de aconselhamento nutricional dietético e outro de acompanhamento físico
(Documentos juntos ao processo, que se dão aqui por reproduzidos).
2 – No mês de Setembro de 2018 o Requerente procedeu à resolução de tais
contratos, cancelando, nessa conformidade, o débito directo.
3 – A Requerida pretende cobrar ao Requerente a quantia de € 408,64 a título de
violação por esta da cláusula de fidelização, de indemnização por incumprimento contratual.
4 – Quantia essa que o Requerente se recusou, e recusa a pagar.
5 – O Requerente desde finais de Agosto de 2018 não frequenta as instalações da
Requerida.

Decisivos para a prova destes factos o declarado em audiência de julgamento pelo
Requerente, que manteve o que ficou provado e pelo seu pai, que confirmou tudo isto.
Feita esta numeração dos relevantes factos provados há que proceder ao seu
enquadramento jurídico.
E há que acentuar que se está no caso “sub judice” em presença de contratos
sinalagmáticos celebrados entre requerente e requerida.
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E que destacar, por outro lado, que a excepção de inadinplência é um reflexo do
sinalagma funcional por contraposição ao sinalagma genético – um corolário da
interdependência das obrigações sinalagmáticas.
Correspondendo a uma concretização do princípio de boa fé, é um meio de compelir
os contraentes ao cumprimento do contrato e de evitar resultados contraditórios com o
equilíbrio ou equivalência das prestações, que caracteriza o contrato bilateral.
Ora deve considerar-se manifestamente desproporcional (e excessiva) a cláusula penal
contratualmente fixada entre requerente e requerida.
Já que, além do mais, é proibido o ressarcimento do esforço financeiro em que incorre
a fornecedora do serviço em preço promocional.
Revelador, em regra, de uma falta de informação com vista à formação correcta da
vontade do utente (essencialidade).
Estando como se está, no caso “sub judice” em presença da sempre controversa
cláusula penal de fidelização de 12 meses no circunstancialismo descrito, e não só.
Não se tendo provado, nessa conformidade, qualquer relevante benefício adicional a
justificar a penalização, sendo por isso e de todo o modo, sem prescindir desproporcionada tal
cláusula (cfr. Ac. T. Relação do Porto, de 26/06/2014).
Como se sabe a cláusula penal é a estipulação pela qual as partes fixam o objecto da
indemnização exigível do devedor que não cumpre, como sanção contra a falta de
cumprimento (cfr. Das Obrigações em Geral. Prof. Antunes Varela, II, 137, e art..810º do
C.Civil)
A qual é proibida se estabelece desproporcionais danos a ressarcir (art.12º, 19º e 22º
do Decreto Lei 446/85 de 25/10.).
E no caso presente a pena é muito superior aos eventuais danos a ressarcir, pois a ser
recebida representaria um grande ganho já não “processual” de simplificação e economia de
gestão, mas uma mais valia “substancial”, que o predisponente arrecadaria à custa de quem
teve de aderir aos termos contratuais por si impostos (cfr. Joaquim de Sousa Ribeiro,
Responsabilidade e Garantia em Cláusulas Contratuais Gerais, Pág.52).
Havendo, portanto, e em suma, no caso “sub judice” uma situação de desigualdade
cuja causa endógena resulta diretamente da utilização de um determinado instrumento
jurídico negocial - as cláusulas contratuais gerais.
Por tudo o exposto, e sem necessidade de mais amplas considerações, se conclui em
RESUMO que:
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1 – No caso “sub judice” as partes celebraram contratos sinalagmáticos a que o
Requerente pôs termo pretendendo por via disso a Requerida fazer valer uma cláusula de
fidelização e cobrar àquele a título de indemnização a quantia de €408,64.
2 – Quantia essa que o Requerente se recusa a pagar, por em suma, a considerar
desproporcionada (e excessiva).
3 – Estamos assim, aqui e agora, em sede da controversa cláusula penal de fidelização,
a qual não pode ser accionada, já que se não provou qualquer relevante benefício adicional a
justificar tal penalização (cfr. Ac. T. Relação do Porto de 26/06/2014).
4 – Sendo a mesma proibida por estabelecer desproporcionais danos a ressarcir
(art.12º, 19º e 22º do DL 446/85 de 25/10).
5 – O recebimento a título de pena da quantia de €408,64 representaria um ganho já
não “processual” de simplificação e economia de gestão, mas uma mais valia “substancial” à
custa de quem teve de aderir aos termos contratuais por si impostos (cfr. Joaquim de Sousa
Ribeiro, Responsabilidade e Garantia em Cláusulas Contratuais Gerais, Pág.52).
6 – Havendo no caso presente uma situação de desigualdade cuja causa endógena
resulta directamente da utilização de um determinado instrumento jurídico negocial – as
cláusulas contratuais gerais.
E, nessa conformidade, se decide julgar procedente o pedido formulado pelo
Requerente ******, declarando-se válida a resolução dos contratos que celebrou com a
Requerida ***********. (**********), sem qualquer penalização ou cobrança de valor por
esta, “maxime” da quantia de € 408,64, que lhe pretende cobrar.

Notifique-se.
Braga, 25/03/2019
O Juiz-árbitro

______________________________
(Fernando João Magalhães)
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