Processo n.º 2502/2018
Requerente: ***
Requerida: ****
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que, aquando do processo de mudança de
comercializador do serviço de fornecimento de eletricidade para a requerida,
recebeu uma missiva expedida pela demandada, datada de 29.06.2017, a
informar que o seu contrato começou a produzir efeitos em 13.06.2017 e
finda a 31.12.2019, alegou que, por esta razão, ficou convencido que seria
beneficiário de um desconto de 15% sobre a energia consumida e a potência
contratada até ao termo do contrato indicado na referida carta. Mais aduziu
que, antes de se cumprir um ano desde a data do início do contrato, foi
questionado pelo agente comercial que lhe havia proposto a celebração do
vínculo negocial com a requerida sobre se pretendia firmar um novo contrato,
tendo, nesse momento, exibido ao comercial aquela missiva enviada pela
demandada, o qual, por sua vez, acabou por aconselhar o requerente a não
celebrar um novo contrato, uma vez que as condições contratuais estipuladas
na relação jurídica em vigor eram mais vantajosas do que aquelas que tinha,
agora, para oferecer. Acrescentou ainda que, na fatura n.º FT 18201/1083261,
emitida em 24.07.2018, a requerida não refletiu o desconto de 15 % sobre a
energia consumida e a potência contratada, conforme convencionado entre as
partes, o que determinou uma reclamação apresentada pelo demandante em
01.08.2018, à qual a demandada respondeu em 03.08.2018, defendendo que o
desconto era apenas válido pelo período de um ano. Pede que o Tribunal
julgue a ação procedente, condenando a requerida a aplicar o desconto de
15% sobre a energia consumida e a potência contratada até 31.12.2019.
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1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual alegou que, de
acordo com o teor do Anexo ao contrato de fornecimento de energia elétrica
celebrado com o requerente e que juntou com o seu articulado inicial, resulta
“inequívoco” que “o desconto apenas é válido nos primeiros 12 meses”, mais
salientando que “o que é fixo e se mantém até 31/12/2019 é o preço da
energia, não o desconto a ele associado”. Mais aduziu que, “conforme cláusula
2.1., 2.2. e 2.3. das Condições Gerais do Contrato de Fornecimento de
Energia Elétrica conjugada com o Anexo ao Contrato”, o prazo de duração
do contrato era de “12 meses desde o início do fornecimento”, pelo que, em
coerência, reconheceu a requerida que “por lapso, a carta de boas-vindas, que
é meramente informativa e não faz parte da documentação contratual, contém
um erro, pois «onde se diz que “o contrato entrou em funcionamento a
13/06/2017 e finda a 31/12/2019”, deveria dizer que findava a 12/06/2018».
Concluiu, pedindo que o Tribunal julgue a ação improcedente, absolvendo a
requerida do pedido.

2. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se assiste ou não ao
requerente o direito de ser aplicado o desconto de 15 % sobre a energia
consumida e a potência contratada até 31.12.2019.
3. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio e os fundamentos da ação, há uma
questão substantiva nuclear a resolver: a questão de saber se, nos termos do
contrato celebrado entre as partes, ficou convencionado que o desconto de
15% sobre a energia consumida e a potência contratada era válido até
31.12.2019.
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4. Fundamentos da sentença
4.1. Os factos
4.1.1. Factos provados
Com relevância para a decisão da causa, considerando o teor dos
documentos carreados para os autos e, bem assim, as declarações do
requerente em audiência de julgamento arbitral, julgam-se provados os
seguintes factos:
a) A requerida tem por objeto social, entre outros, a atividade de
comercialização e compra e venda da energia elétrica;
b) O requerente é um consumidor dos bens e serviços da requerida,
para fins não profissionais;
c) Em 18.05.2017, por solicitação sua, o requerente foi abordado, no
domicílio, por um agente comercial da requerida, que lhe apresentou
uma proposta para celebração de contrato de prestação do serviço
de fornecimento de energia elétrica para a sua habitação, sita na Rua
do Centro de Bem-Estar “A Canção”, n.º 36, 6.º lote, 4705-283,
União das Freguesias de Lomar e Arcos, concelho de Braga, com o
Código de Ponto de Entrega (CPE) PT 0002 0001 0950 1317 YE –
facto que se julga provado com base nas declarações do requerente
em audiência de julgamento arbitral realizada em 29.03.2019 e nos
documentos de fls. 8 e 15-23 dos autos;
d) Nesse momento, o agente comercial exibiu e entregou ao requerente
um folheto informativo intitulado “Anexo ao Contrato BTN de
Fornecimento de Energia Elétrica”, relativo ao denominado Plano
“Casa Compromisso Verde”, uma oferta comercial válida até
30.09.2017, com a duração de 12 meses (renovação automática), nos
termos da qual o cliente pode beneficiar de um desconto de 12 %
no “preço base (termo fixo + termo de energia)”, “garantido
durante 12 meses, desde a data de entrada em fornecimento”, e
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“preço fixo até final de 2019”, ao qual podem acrescer “+3%
desconto com débito direto” e “+2% com Proteção Pagamentos”,
“durante 12 meses desde a data de entrada em fornecimento” –
facto que se julga provado com base no documento de fls. 34-37
dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
e) Também naquela data, o requerente facultou ao agente comercial da
requerida alguns dados pessoais e o Código de Ponto de Entrega
(CPE) da sua instalação de consumo para preenchimento do
formulário de adesão intitulado “Contrato de Fornecimento de
Energia Elétrica (BTN) – Condições Particulares”, que o primeiro
subscreveu e de que lhe foi entregue cópia, tendo as partes
convencionado uma potência contratada de 6,90 kVA – facto que se
julga provado com base no documento de fls. 8 dos autos, cujo teor
se dá aqui por integralmente reproduzido, e nas declarações do
requerente em audiência de julgamento arbitral realizada em
29.03.2019;
f) Ainda em 18.05.2017, entre o requerente e o agente comercial da
requerida ficou acordado que o segundo encetaria nova abordagem
ao primeiro, ao fim de um ano de contrato, para dar a conhecer a
oferta comercial da requerida então em vigor e, nomeadamente,
informar se aquela oferece melhores condições para a celebração de
um novo contrato – facto que se julga provado com base nas
declarações do requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 29.03.2019;
g) Com data de emissão de 29.06.2017, o requerente recebeu uma
missiva da requerida, na qual a segunda transmitiu ao primeiro que
«o seu contrato 604682086, sito na *** entrou em funcionamento a
13/06/2017 e finda a 31/12/2019» – facto que se julga provado com
base no documento de fls. 3 dos autos, cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido;
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h) Antes de se cumprir um ano desde a data do início do contrato, o
requerente foi abordado pelo mesmo agente comercial que lhe havia
proposto a celebração do vínculo negocial com a requerida, o qual
questionou o primeiro sobre se pretendia firmar um novo contrato
de fornecimento de energia elétrica – facto que se julga provado
com base nas declarações do requerente em audiência de julgamento
arbitral realizada em 29.03.2019;
i) Nesse momento, o requerente exibiu ao agente comercial a missiva
que a requerida lhe remeteu, com data de emissão de 29.06.2017,
tendo o agente comercial acabado por aconselhar o requerente a não
celebrar um novo contrato, uma vez que as condições contratuais
estipuladas na relação jurídica em vigor eram mais vantajosas do que
aquelas que tinha, agora, para oferecer – facto que se julga provado
com base nas declarações do requerente em audiência de julgamento
arbitral realizada em 29.03.2019;
j) Em 22.06.2018, a requerida emitiu a fatura n.º FT 18201/0887729,
que o requerente recebeu, relativa ao período de faturação entre
21.05.2018 e 19.06.2018, no valor de € 58,32 (cinquenta e oito euros
e trinta e dois cêntimos), na qual a requerida apenas refletiu o
desconto de 15% sobre a energia consumida e a potência contratada
até 13.06.2018 – facto que se julga provado com base no documento
de fls. 15 dos autos;
k) Em 24.07.2018, a requerida emitiu a fatura n.º FT 18201/1083261,
que o requerente recebeu, relativa ao período de faturação entre
19.06.2018 e 19.07.2018, no valor de € 67,30 (sessenta e sete euros e
trinta cêntimos), na qual a requerida já não refletiu o desconto de
15% sobre a energia consumida e a potência contratada – facto que
se julga provado com base no documento de fls. 16 dos autos;
l) De igual forma, nas faturas emitidas em momento posterior pela
requerida, nomeadamente as faturas FT 18201/1287816, FT
18201/1501073, FT 18201/1711258, FT 18201/1962982, FT
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18201/2191686, FT 19201/0206710 e FT 19201/0451506, a
requerida não refletiu o desconto de 15% sobre a energia consumida
e a potência contratada – facto que se julga provado com base nos
documentos de fls. 17-23 dos autos;
m) No âmbito do contrato celebrado com a requerida, o requerente
aderiu à forma de pagamento/cobrança por débito direto – facto
que se julga provado com base nos documentos de fls. 15-23 dos
autos.
4.1.2. Factos não provados
Considerando aquele que é o objeto do litígio, com pertinência e
interesse para a boa decisão em causa, julga-se não provado que, em
18.05.2017, o agente comercial exibiu e entregou ao requerente um folheto
informativo intitulado “Anexo ao Contrato BTN de Fornecimento de Energia
Elétrica”, relativo ao denominado “Plano Casa Compromisso”, junto aos
autos a fls. 25-27 e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
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, às
declarações do requerente em audiência de julgamento arbitral realizada no dia
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).
Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto, cumpre acrescentar que, em relação à factualidade julgada
provada sob alíneas c), e), f), h) e i) do ponto 4.1.1. desta sentença, a formação
da convicção do Tribunal no sentido assumido radicou, também ou de modo
exclusivo, nas declarações do requerente em audiência de julgamento arbitral,
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o qual se apresentou naquela sede a relatar, de forma objetiva, clara,
pormenorizada e sem hesitações, os factos que eram do seu conhecimento
direto, renunciando à tradicional postura adversarial, antes assumindo e
revelando um espírito de colaboração com a contraparte e com o Tribunal em
prol da justa composição do litígio, o que se releva positivamente e se saúda.
Importa, contudo, sublinhar que, a respeito das decisões em matéria de
facto sob alínea d) do ponto 4.1.1. e sob ponto 4.1.2. supra, na sequência do
despacho proferido em 02.04.2019, cujo teor se dá aqui como integralmente
reproduzido por economia processual, não obstante a firme alegação do
requerente, por este reiterada em sede de audiência de julgamento arbitral de
29.03.2019 e em requerimento de 03.04.2019, não cremos verosímil, com
apelo às regras da experiência comum e da normalidade do acontecer, que,
naquela data de 18.05.2017, tenha sido entregue ao requerente o folheto
informativo intitulado “Anexo ao Contrato BTN de Fornecimento de Energia
Elétrica” e relativo ao denominado “Plano Casa Compromisso”, de fls. 25-27
dos autos, junto ao processo pelo demandante, na medida em que o mesmo
diz respeito a uma oferta comercial cujo prazo de validade terminou em
31.03.2017, portanto, em data bastante anterior à data da celebração do
contrato em apreço nesta lide. Ademais, tendo o requerente declarado em
audiência de julgamento arbitral que conservou o folheto relativo à campanha
promocional que lhe foi facultado, revela-se manifesto que não carreou para
os autos o concreto panfleto que o agente comercial da requerida lhe exibiu
no dia 18.05.2017, na medida em que as páginas que compõem o documento
de fls. 25-27 dos autos não espelham quaisquer sinais de uso (e.g.
enrugamento, vincos), os quais seriam naturalmente expectáveis se se tratasse
do concreto folheto informativo entregue em mão ao demandante.
De modo diverso e como alegado pela demandada, ficou este Tribunal
convencido que, aquando da abordagem protagonizada por agente comercial
da requerida, terá sido entregue ao requerente o folheto relativo à oferta
comercial denominada “Casa Compromisso Verde”, válida até 30.09.2017 e
que assumiu a designação “CACOMVE172”, a qual – note-se –, mediante
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cotejo com a designação assumida pela campanha promocional a que o
requerente alegou ter aderido (CASACOM171), cremos corresponder à oferta
comercial imediatamente subsequente a esta última (válida, recorde-se, até
31.03.2017), e que a requerida promoveu junto de potenciais clientes, entre os
quais o aqui requerente.
4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da natureza e regime jurídico aplicável ao contrato
celebrado entre o requerente e a requerida
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
de direito a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio e
apreciado criticamente o conjunto da prova produzida nestes autos, cumpre a
este Tribunal aferir se, nos termos do contrato celebrado entre as partes, ficou
convencionado que o desconto de 15% sobre a energia consumida e a
potência contratada era válido até 31.12.2019.
Porém, antes de nos pronunciarmos sobre a questão substantiva
nuclear a resolver, importa caraterizar a natureza e regime jurídico aplicáveis
ao vínculo negocial celebrado entre requerente e requerida, cuja apreensão e
pré-compreensão se afiguram essenciais para oferecer resposta adequada à
questão a solucionar.
Assim, atendendo à matéria de facto julgada provada, maxime às
asserções constantes das alíneas a) e c) a e) do ponto 4.1.1. desta sentença,
cumpre

assinalar,

em

primeiro

lugar,

que

a

requerida,

enquanto

comercializadora de energia elétrica em regime de mercado, dedica-se à
aquisição e venda de energia elétrica para abastecimento dos clientes
agregados na sua carteira, nomeadamente o requerente, com quem celebrou
um contrato para prestação do serviço de fornecimento de eletricidade,
serviço esse destinado a uso não profissional do demandante [artigos 9.º, 10.º,
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77.º e 89.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico
(doravante “RRCSE”)]1
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 do qual a requerida
obrigou-se a proporcionar ao requerente o resultado da sua atividade
empresarial, mais concretamente o fornecimento permanente de energia
elétrica (prestação de execução continuada), encontrando-se o requerente
adstrito à contraprestação, de execução periódica, consistente no pagamento
do preço proporcional à energia elétrica por ele efetivamente consumida,
fixado por unidade de medida (kWh), e reconduzível à figura da venda ad
mensuram (artigo 887.º do Código Civil).
Ademais, o objeto do contrato integra-se na categoria dos serviços de
interesse geral abrangidos pelo Regime Jurídico dos Serviços Públicos
Essenciais (doravante “RJSPE”2) – o “serviço de fornecimento de energia
elétrica” (artigo 1.º, n.º 2, alínea b) do RJPSE) – 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
energia elétrica], 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 vertente, o requerente e a requerida são de qualificar,
respetivamente, como utente e prestador de serviços públicos essenciais.

1

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).
2
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.
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E, bem assim, na situação em causa nos presentes autos, constata-se,
ainda, que tal contrato de fornecimento de energia elétrica foi celebrado entre
um profissional (a requerida) e um consumidor (o requerente), logo constitui um
contrato de prestação de serviço de consumo, fonte de uma relação jurídica de
consumo, entendida como 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)3.
Destarte, sendo a requerida um sujeito interveniente no Sistema
Elétrico Nacional (SEN), entendido como conjunto de princípios,
organizações, agentes e instalações elétricas relacionados com as atividades
abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro4, no território
nacional, por força do artigo 14.º, alínea e) deste compêndio legal, encontra-se
a demandada adstrita ao cumprimento de obrigações de serviço público
(artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 do RRCSE e artigo 5.º, n.ºs 1 a 3 do Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15.02), imanentes à essencialidade do serviço público em causa
na relação contratual jurídico-privada celebrada com o demandante,
vocacionado à satisfação de uma necessidade primacial na vida de qualquer
cidadão.
Ademais, e com particular relevo para a situação em apreço, impende
sobre o comercializador de serviços públicos essenciais 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 a Lei
3

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.
4
Estabelece os princípios gerais relativos à organização e funcionamento do sistema
elétrico nacional, bem como ao exercício das atividades de produção, transporte,
distribuição e comercialização de eletricidade e à organização dos mercados de eletricidade.
Sucessivamente alterado, este diploma está em vigor com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 08.10. e pela Declaração de Retificação n.º 74/2012, de
07.12.
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de Defesa do Consumidor, cujo artigo 8.º, n.ºs 1 e 8, determina que, tanto na
fase de negociações como na fase de celebração de um contrato,
impende 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, incluindo,
expressamente, no seu âmbito de aplicação, os contratos de fornecimento de
eletricidade, mas também o Regime Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais,
que impõe ao prestador do serviço o dever de informar, de forma clara e
conveniente, a outra parte das condições em que o serviço é fornecido e
prestar-lhe todos os esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as
circunstâncias (artigo 4.º, n.º 1 do RJSPE), e ainda o Decreto-Lei n.º 29/2006,
de 15 de fevereiro, por via do seu artigo 45.º-A, assumindo particular destaque
o n.º 4 daquele artigo e diploma, com enfoque na fase pré-contratual, o qual
postula que os comercializadores devem prestar aos clientes informação sobre
um conjunto de condições contratuais e garantias vertidas nos precedentes
n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo e compêndio legal.
No mesmo sentido, também no plano regulamentar, maxime nos
artigos 105.º e 106.º do RRCSE, encontra-se plasmada a obrigação, que recai
sobre os comercializadores em regime de mercado, de informarem os seus
clientes, de forma completa, clara e adequada, sobre as condições de
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, estendendo-se esta
obrigação à fase pré-contratual, em que o agente económico efetua a
apresentação de propostas de fornecimento.
Mais concretizadamente, determina o n.º 2 do artigo 105.º do RRCSE
que “os comercializadores em regime de mercado que pretendam abastecer
clientes em BTN [Baixa Tensão Normal] devem disponibilizar publicamente,
designadamente através das suas páginas na Internet, ofertas públicas de
fornecimento de energia elétrica”, as quais, de acordo com o n.º 4 do mesmo
artigo e diploma, sem prejuízo do direito que assiste às partes de acordarem
condições distintas das divulgadas, designadamente em matéria de preços (n.º
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8), “devem ser acompanhadas das condições gerais do contrato aplicável e
conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Identificação completa e contactos do comercializador em regime
de mercado;
b) Duração da oferta comercial e do contrato subjacente, incluindo
sobre a eventual existência de período de fidelização;
c) Preços e outros encargos, incluindo a eventual existência de
indexação de preços;
d) Meios, prazos e condições de pagamento das faturas associadas ao
contrato;
e) Informação mais recente sobre a rotulagem de energia elétrica
comercializada.”
Acresce que, em concretização do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo
105.º do RRCSE, segundo os quais “as propostas de fornecimento de energia
elétrica a clientes em BTN [Baixa Tensão Normal] devem respeitar o
conteúdo de ficha de caracterização padronizada”, sujeita a aprovação e
registo prévio junto da ERSE, que “constitui informação pré-contratual” e
pode assumir o papel das “condições particulares do contrato” em
relação a cada oferta comercial do operador económico, a Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos, através do seu Conselho de
Administração, adotou a Diretiva n.º 6/2015, relativa à «Prestação de
informação pré-contratual e contratual aos consumidores de eletricidade e de
gás natural em Portugal continental»5, cuja deliberação constante do ponto 1.
determina que “[o]s comercializadores de eletricidade (…) a atuar em Portugal
continental devem, obrigatoriamente, para os consumidores de eletricidade
em baixa tensão normal (BTN) (…), divulgar as suas ofertas comerciais para o
fornecimento de eletricidade (…), independentemente do meio ou forma de
divulgação das mesmas, acompanhadas de uma ficha de caracterização
5

Publicada em Diário da República, 2.ª Série, n.º 81, de 27 de abril de 2015, disponível em
http://www.erse.pt/pt/legislacao/Legislacao/Attachments/1877/Diretiva%206-2015.pdf
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padronizada, nos termos constantes do Anexo I desta Diretiva e que
dela é parte integrante”.
Conforme anunciado na Exposição de Motivos daquela Diretiva, com
o propósito de facilitar o acesso à informação, sobretudo pelos consumidores
do “segmento residencial ou doméstico”, geralmente “menos preparados para
acederem à informação e, sobretudo, a interpretarem” e, como tal, em
condições mais desfavoráveis, à partida, para o exercício de uma “escolha
consciente” de entre os operadores do mercado retalhista (de eletricidade), foi,
então, adotada uma ficha normalizada de oferta de fornecimento de energia
(elétrica), com um conjunto de campos de preenchimento obrigatório, que
integram a “Parte I – Identificação do Comercializador e da Oferta”
(designação do comercializador e da oferta comercial, o segmento a que a
oferta se destina – e.g. baixa tensão, clientes particulares com potência até 6,9
kVA –, contactos a adotar no relacionamento com o comercializador para
reclamações e pedidos de informações, contactos para comunicação de avarias
ou necessidade de assistência técnica e contactos para comunicação de leituras
registadas pelo equipamento de medição afeto à instalação de consumo), a
“Parte II – Condições Específicas da Oferta” (fonte de energia a fornecer,
duração e validade da oferta, sujeição a fidelização, periodicidade da faturação
e prazo de pagamento das quantias objeto das faturas emitidas, meios de
pagamento, prazo de resposta a reclamações e serviços adicionais), a “Parte IV
– Informação ao Consumidor” (para beneficiários da tarifa social e clientes
com necessidades especiais) e ainda, no caso do fornecimento de energia
elétrica, a “Parte III.ele – Fornecimento de Eletricidade” [Código de Ponto de
Entrega, potência contratada, preço total – com todos os encargos (acesso e
energia), excluindo impostos e taxas, para fornecimento indicativo de 100
kWh/mês, e preço atual da energia], ficha esta que, nas situações de
celebração de contrato de fornecimento com a presença do consumidor, deve
ser específica para o consumidor em causa e integrar a identificação da pessoa,
pessoas ou entidade que apresenta a proposta contratual de fornecimento,
tudo conforme pontos 1., 2. e 3. da Diretiva 6/2015 da ERSE.
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4.2.2. Do problema da determinação do conteúdo das
declarações negociais de requerente e requerida e dos efeitos que o
contrato de fornecimento de energia elétrica visou produzir
Como já se foi adiantando, a única questão a decidir nos presentes
autos reconduz-se a um problema de interpretação de declarações negociais e
do contrato celebrado entre requerente e requerida, importando apurar se o
primeiro, segundo o critério do destinatário normal, previu que, em
cumprimento do contrato celebrado com a segunda, beneficiaria da aplicação
de um desconto de 15 % sobre a energia consumida e a potência contratada
até 31.12.2019.
Ora, para tal, deve ter-se presente, desde logo, que a interpretação de
qualquer contrato, isto é, a operação de fixação do sentido e alcance
juridicamente relevantes e decisivos nele contemplados, encerra um conjunto
de especificidades relativamente à interpretação da declaração negocial.
Sendo as declarações negociais atos comunicativos e os negócios jurídicos
(nomeadamente, os negócios jurídicos bilaterais ou contratos) atos performativos,
isto é, atos cujos efeitos são conformes ao seu significado, não pode recusarse – antes deve reconhecer-se – que a interpretação, nomeadamente por
recurso à hermenêutica jurídica, assume um papel central, insubstituível e
incontornável na teoria e na prática do negócio jurídico, da qual depende a
compreensão (determinação do significado) do texto do acordo de vontades,
enquanto “conjunto sequente, coerente e coeso de sinais enunciados com
intenção ou função comunicativa.”6
E, sem prejuízo da autonomia dos conceitos jurídicos, este exercício de
compreensão não pode descurar, antes “depende de pré-compreensões, isto é,
de algo que já se compreendeu a partir de um conjunto de pré-conceitos, de
convicções, de tradições culturais, de conhecimentos e de emoções”7, à luz
das quais o intérprete de atos jurídicos (e.g. um julgador) desenvolve a
6

Seguimos aqui de perto o ensinamento sobre interpretação de declarações negociais e de
contratos de CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos IV, Coimbra, Almedina, 2014, pp.
221-271.
7
CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 231.
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interpretação dos enunciados linguísticos de locutor e alocutário (declarante e
declaratário), a fim de aferir o seu sentido relevante, partindo do (e pressupondo
o) significado comum a todos os usos dos seus atos de linguagem – através da
semântica – para concluir o significado das suas palavras e das suas frases no
concreto contexto linguístico e extralinguístico (ou situacional) – através da
linguística – ou, por outras palavras, “o sentido interativo da ação comunicativa
concreta”8.
Tudo isto, claro, sem descurar a imprescindível dimensão normativa na
determinação do significado negocial, assente fundamentalmente no método
jurídico que acolhe os contributos e fontes extralegais de emanação de regras
sociais reconhecidas pela filosofia e das ciências da linguagem e acrescenta,
num fenómeno de interpenetração, as regras fixadas pela lei, pela
jurisprudência, pela doutrina e pelos usos.
Isto posto, como salienta ****, “uma coisa é interpretar a proposta (e
eventualmente a aceitação), actos unilaterais, outra é interpretar o contrato
global que é negócio jurídico complexo e a sua interpretação tem de fazer-se
atendendo simultaneamente às declarações de todas as partes, porque todas
são simultaneamente declarante e declaratário.”9
Igual entendimento expressa também ****, ao referir que “a técnica
tradicional de decompor o negócio jurídico nas declarações negociais das
partes, como modo de possibilitar uma teoria que possa ser comum aos
negócios jurídicos unilaterais e aos negócios jurídicos plurilaterais (contratos)
conduziu à construção de uma teoria da interpretação que acaba por
desconsiderar o facto de, nos contratos, ambas as partes serem
simultaneamente declarante e declaratário e acarreta, por isso, dificuldades
importantes”. Para, logo a seguir, adiantar que “na interpretação deve ser
procurado, não apenas o sentido de declarações negociais artificialmente
isoladas do seu contexto negocial global, mas antes o discernir do sentido
8

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 249.
JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Direito Civil, Teoria Geral, Volume II, 2ª edição, Coimbra
Editora, 2003, p. 435.
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juridicamente relevante do complexo regulativo como um todo, como
acção de autonomia privada e como globalidade da matéria negociada
ou contratada.”10 [negrito nosso]
A interpretação do contrato apresenta-se, assim, bem mais complexa
que a interpretação da mera declaração negocial, e os elementos a esse
respeito atendíveis hão de valer para ambos os contratantes, com vista a
alcançar um sentido final comum. Ademais, a lei portuguesa não dispõe de
regras específicas para a interpretação do contrato, pelo que se impõe compor
a sua interpretação “de dois momentos, de duas operações: primeiro,
interpretar cada uma das declarações pelas quais o contrato se terá
formado, seja qual for o modo de formação; segundo, verificar se há
consenso, operação que não se confunde com a anterior, porque exige
um trabalho comparativo de averiguação sobre a existência de um
sentido comum ou de sentidos compatíveis de ambas as declarações.”11
[negrito e sublinhados nossos]
Assim, atento o supra exposto e, nomeadamente, a imprescindível
dimensão normativa da interpretação das declarações negociais, importa ter
presente, desde logo, que o referido artigo 236.º do Código Civil consagra a
doutrina da impressão do destinatário, determinando que “a declaração negocial
vale com o sentido que um declaratário normal, colocado na posição do
real declaratário, possa deduzir do comportamento do declarante, salvo
se este não puder razoavelmente contar com ele” (n.º 1); porém, o n.º 2
daquele artigo, em consonância com a velha máxima “falsa demonstratio non
nocet”, estabelece que “sempre que o declaratário conheça a vontade real do
declarante, é de acordo com ela que vale a declaração emitida”.
Ora, daquela solução normativa resulta que, em homenagem aos
princípios da proteção da confiança legítima e da segurança do tráfico jurídico,
o legislador confere prioridade, em regra, ao ponto de vista do declaratário, o
10

PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 6ª edição, 2010, Almedina, pp.
546-547.
11
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que, por maioria de razão, se justifica quando, precisamente, o conhecimento
efetivo pelo declaratário da intenção significativa do declarante é menos
provável (cfr. artigo 236.º, n.º 2 do Código Civil); mas, no entanto, não se
basta o legislador com o sentido compreendido realmente pelo declaratário
(isto é, o entendimento subjetivo deste) e, por isso, concede primazia
àquele que um declaratário normal colocado na posição do real
declaratário depreenderia (artigo 236.º, n.º 1, 1.ª parte do Código Civil),
com os limites do que foi representado e previsto pelo locutor acerca de
como seria compreendido o seu enunciado (artigo 236.º, n.º 1, 2.ª parte
do Código Civil).
Assim, diz-nos CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA12, “o sentido relevante
é aquele que se considere corresponder à compreensão do
comportamento do declarante, segundo um padrão de normal
diligência, atenção e racionalidade, tendo em conta a projeção
tipológica da personalidade do declaratário real e as circunstâncias
concretas que envolveram a declaração negocial” [negrito nosso] E mais
esclarece este autor que “[e]ste declaratário normal não equivale a um
declaratário médio ou razoável, ainda menos ao bonus páter-famílias ou sequer a
uma «pessoa razoável, isto é, medianamente instruída, diligente e sagaz”, pois
“[u]ma mediania tão generalizante desconsideraria um elemento essencial do
critério legal: a concretização proveniente do horizonte de compreensão
segundo a «posição do real declaratário”.
Pelo que o grau de diligência exigível do declaratário normal não
se

afere

em

abstrato,

antes

considera

os

fatores

contextuais

(correntemente denominadas “circunstâncias atendíveis e relevantes”)
conhecidos e valorados pelo intérprete, a quem compete, sempre em
momento posterior à concreta interação comunicativa entre declarante
e declaratário, discernir “pela combinação do sentido comum das
palavras, das frases e de outros comportamentos”, anteriores ou
contemporâneos, externados no concreto “contexto linguístico,
12

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 262.
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situacional e interpessoal” e, bem assim, com recurso a “inferências
por pressuposição e implicação”, discernir o sentido normal ou, pelo
menos, mais provável, de uma declaração negocial nas ditas
circunstâncias atendíveis13. [negrito nosso]
E, concretizando o que deve entender-se pelas tais circunstâncias

atendíveis no domínio da interpretação de um contrato, que, como já se
disse, consiste, em primeira linha, em determinar o significado dos atos de
comunicação pelos quais aquele se forma e, consequentemente, os efeitos que
o negócio visa produzir, em conformidade com essas declarações, pode
identificar-se, designadamente: “(…) as circunstâncias de tempo, lugar e
outras, que precederam a sua celebração ou são contemporâneas desta, bem
como as negociações respectivas, a finalidade prática visada pelas partes, o
próprio tipo negocial, a lei e os usos e os costumes por ela recebidos”14,
e, bem assim, “os termos do negócio, os interesses que nele estão em
jogo (e a consideração de qual seja o seu mais razoável tratamento), a
finalidade prosseguida, etc.”15 [negrito nosso]
Atento tudo quanto antecede, à luz dos critérios interpretativos que
precedem e que amplamente se expuseram, importa, pois, retomar que, no
caso em apreço nestes autos, compete ao aqui julgador, enquanto intérprete,
apurar se o requerente, segundo o critério do destinatário normal, previu que,
em cumprimento do contrato celebrado com a requerida, beneficiária da
aplicação de um desconto de 15 % sobre a energia consumida e a potência
contratada até 31.12.2019, e, na perspetiva inversa, se esse significativo mais
provável, atentas as circunstâncias da situação em apreço, não extravasa os

13

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 262.
LUÍS A. CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, Vol. II, 2.ª edição, Lex, 1996,
pp. 349-350, e Teoria Geral do Direito Civil, II, Fontes, Conteúdo e Garantia da Relação
Jurídica, 3.ª edição, Universidade Católica Portuguesa, pp. 416-417.
15
Cfr., neste sentido, na doutrina, MANUEL DE ANDRADE, Teoria Geral da Relação Jurídica, II,
pág. 213, ADRIANO VAZ SERRA, RLJ, Ano 111, p. 220, e na jurisprudência, os Acórdãos do
STJ de 14 de janeiro de 1997, CJ/STJ, Ano V, Tomo I, pp. 46 e ss., e de 11 de outubro de
2001, CJ/STJ, Ano IX, tomo III, pp. 81 e ss.
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“limites dos significados razoavelmente admissíveis para o declarante concreto
naquelas circunstâncias concretas”16.
Para tanto, recorde-se que o requerente fundamenta a sua alegação
numa passagem constante de uma missiva que lhe foi dirigida pela requerida,
com data de 29.06.2017, portanto, pouco mais de um mês após a celebração
do contrato de fornecimento de energia elétrica, nos termos da qual aquela
transmitiu ao demandante que «o seu contrato 604682086, sito na ***) entrou em
funcionamento a 13/06/2017 e finda a 31/12/2019» [cf. alínea g) do ponto 4.1.1.
supra]. A respeito deste concreto segmento da identificada carta, a requerida
alegou, na sua contestação, que “por lapso, a carta de boas-vindas, que é
meramente informativa e não faz parte da documentação contratual, contém
um erro, pois «onde se diz que “o contrato entrou em funcionamento a
13/06/2017 e finda a 31/12/2019”, deveria dizer que findava a 12/06/2018».
Destarte, atentando no teor daquela missiva de fls. 3 dos autos, cremos
não estar em presença de um comportamento voluntário da requerida que esta
pretendeu despoletador de efeitos jurídico-privados, isto é, de uma declaração
negocial com uma pretensão normativa de validade, tratando-se, antes, de uma
declaração de ciência, a qual contem uma informação (reconhecidamente
errónea, é certo) sobre a realidade de um facto. Mas ainda que assim não se
entendesse, adotando toda a metodologia de interpretação que se explanou
abundantemente retro e o critério de um declaratário normal, não poderia
aquela declaração da requerida valer com o sentido que o requerente lhe
pretende conferir.
Reportando-se aquela declaração da requerida (ainda que, em termos
equívocos) à duração do contrato celebrado com o requerente, não pode a
mesma ser lida e interpretada com desconsideração daquele que é o conteúdo
da relação negocial que liga as duas partes dos presentes autos, em especial as
condições particulares do contrato que, como se enfatizou acima, se
encontram vertidas na ficha de caracterização padronizada da oferta
comercial que foi comprovadamente entregue ao demandante aquando da
16

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA, op. cit., p. 263.
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abordagem protagonizada por agente comercial (ao serviço) da demandada
[cf. alínea d) do ponto 4.1.1. supra].
Com efeito, versando-nos sobre o teor da “Ficha Normalizada de
Oferta de Fornecimento de Energia” de fls. 34-37 dos autos, verificamos que
a mesma obedece às exigências formais e materiais impostas pela Diretiva n.º
6/2015 da ERSE, dela se extraindo, para além de toda a dúvida razoável,
mormente a partir da informação constante da “Parte III –
Fornecimento de Eletricidade, que o desconto no “preço base” (que
inclui o preço fixo da potência contratada e o preço da energia consumida
propriamente dita) vigora por um período de 12 meses, coincidindo,
assim, com a duração (inicial) do contrato de fornecimento de energia
elétrica, vínculo negocial esse que é suscetível de renovação automática
(por igual período) se nenhuma das partes o denunciar (nos termos
determinados pelas “Condições Gerais” do contrato de fornecimento
de energia elétrica), o que, contudo, não importa (nem tal resulta,
expressa ou tacitamente do acordo de vontades alcançado entre as
partes) nova concessão daquele desconto por um novo período de 12
meses.
Assim, em conformidade com o exposto, tem de improceder a
pretensão do requerente.
A título de mero obiter dictum e, portanto, sem qualquer relevância como
ratio decidendi, sempre se diga que idêntica resposta seria oferecida pelo
Tribunal, na eventualidade de adotar decisão em sentido distinto quanto à
asserção fática sob ponto 4.1.2. desta sentença. De acordo com o “Anexo ao
Contrato BTN de Fornecimento de Energia Elétrica” relativo ao “Plano
Compromisso” com a referência de campanha “CASACOM171”, maxime das
“Observações” dele constantes (fls. 25-27 dos autos), também se retira que
«[o] preço fixo Iberdrola mantém-se sem variações até 31 de dezembro de 2019» e que,
bem assim, de acordo com tabela constante do verso do anexo, a requerida
oferece um desconto até 17% «sobre os preços da Potência e da Energia (…), desde a
data da entrada de fornecimento, durante 12 (doze) meses».
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5. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação totalmente improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido
formulado pelo requerente.
Notifique-se.
Braga, 10 de maio de 2019.

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)

Resumo:
1. Impende sobre o comercializador de serviços públicos essenciais 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

a

Lei de

Defesa

do

Consumidor, cujo artigo 8.º, n.ºs 1 e 8, determina que, tanto na fase
de negociações como na fase de celebração de um contrato,
impende 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, incluindo, expressamente, no seu âmbito de aplicação, os
contratos de fornecimento de eletricidade, mas também o Regime
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Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais, que impõe ao prestador
do serviço o dever de informar, de forma clara e conveniente, a
outra parte das condições em que o serviço é fornecido e prestar-lhe
todos os esclarecimentos que se justifiquem, de acordo com as
circunstâncias (artigo 4.º, n.º 1 do RJSPE), e ainda o Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15 de fevereiro, por via do seu artigo 45.º-A, assumindo
particular destaque o n.º 4 daquele artigo e diploma, com enfoque na
fase pré-contratual, o qual postula que os comercializadores devem
prestar aos clientes informação sobre um conjunto de condições
contratuais e garantias vertidas nos precedentes n.ºs 2 e 3 do mesmo
artigo e compêndio legal;
2. Acresce que, em concretização do disposto nos n.ºs 5 e 7 do artigo
105.º do Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico,
segundo os quais “as propostas de fornecimento de energia elétrica
a clientes em BTN [Baixa Tensão Normal] devem respeitar o
conteúdo de ficha de caracterização padronizada”, sujeita a
aprovação e registo prévio junto da ERSE, que “constitui
informação pré-contratual” e pode assumir o papel das “condições
particulares do contrato” em relação a cada oferta comercial do
operador económico, a Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, através do seu Conselho de Administração, adotou a
Diretiva n.º 6/2015, relativa à «Prestação de informação précontratual e contratual aos consumidores de eletricidade e de gás
natural em Portugal continental», cuja deliberação constante do
ponto 1. determina que “[o]s comercializadores de eletricidade (…)
a atuar em Portugal continental devem, obrigatoriamente, para os
consumidores de eletricidade em baixa tensão normal (BTN) (…),
divulgar as suas ofertas comerciais para o fornecimento de
eletricidade (…), independentemente do meio ou forma de
divulgação das mesmas, acompanhadas de uma ficha de
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caracterização padronizada, nos termos constantes do Anexo I desta
Diretiva e que dela é parte integrante”;
3. Com efeito, versando-nos sobre o teor da “Ficha Normalizada de
Oferta de Fornecimento de Energia” constante dos autos,
verificamos que a mesma obedece às exigências formais e materiais
impostas pela Diretiva n.º 6/2015 da ERSE, dela se extraindo, para
além de toda a dúvida razoável, mormente a partir da informação
constante da “Parte III – Fornecimento de Eletricidade, que o
desconto no “preço base” (que inclui o preço fixo da potência
contratada e o preço da energia consumida propriamente dita)
vigora por um período de 12 meses, coincidindo, assim, com a
duração (inicial) do contrato de fornecimento de energia elétrica,
vínculo negocial esse que é suscetível de renovação automática (por
igual período) se nenhuma das partes o denunciar (nos termos
determinados

pelas

“Condições

Gerais”

do

contrato

de

fornecimento de energia elétrica), o que, contudo, não importa (nem
tal resulta, expressa ou tacitamente do acordo de vontades alcançado
entre as partes) nova concessão daquele desconto por um novo
período de 12 meses.
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