Processo n.º 3166/2018
Requerente: ***********************
Requerida: ************************
1. Relatório
1.1. A requerente, referindo que reside na ***************** Braga e
celebrou um contrato de fornecimento de energia elétrica e gás natural para
aquela instalação de consumo com a requerida, alegou que, em 24.09.2018,
“sentiu um forte cheiro a gás dentro da sua habitação”, pelo que, “[d]e
imediato, dirigiu-se à loja da requerida, sita em **********, onde foi atendida
por uma funcionária de nome ********”, a qual informou que a reportada
fuga de gás não podia ser resolvida ao abrigo do contrato que havia celebrado
com a demandada, tendo, por isso, sugerido à demandante que contratasse o
serviço “**********”, vinculando-se ao mesmo por um período de 12 meses,
gozando, contudo, da faculdade de solicitar a assistência prestada por um
técnico indicado pela requerida, pagando apenas 75% das peças que fosse
necessário substituir. Mais aduziu que, em face das informações que lhe foram
prestadas, decidiu aceder à celebração do sugerido contratado, e foi a coberto
do contrato ora celebrado que, em 28.09.2018, pelas 9 horas e 45 minutos da
manhã, surgiram na sua residência os senhores ************* e ************
para solucionarem a denunciada fuga de gás. Acrescentou ainda que, após
inspecionar o local, o *************** lhe transmitiu que ia buscar um tubo
para substituir, o que veio a acontecer cerca de 30 minutos depois, e, bem
assim, após a substituição do tubo, mais solicitou o pagamento da quantia de €
125,00 (cento e vinte e cinco euros), a título de termo de responsabilidade e
inspeção, e da quantia de € 36,90 (trinta e seis euros e noventa cêntimos),
referente ao tubo substituto, o que a requerente “achou estranho, mas acabou
por pagar”. Alegou, por último, que, uma vez realizados os pagamentos
solicitados, deslocou-se, novamente, à loja da requerida, sita em *********, e
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interpelou a funcionária ********* sobre o sucedido, tendo aquela insistido
“que não podia ser, que só teria de pagar 75% da peça”, motivo pelo qual
formalizou reclamação junto da demandada e entregou cópia dos recibos de
pagamentos. Discordando e não se conformando com o pagamento daquelas
quantias, atento o contrato que celebrou com a requerida em “condições
completamente distintas”, pede que o Tribunal julgue a ação procedente,
condenando a requerida a esclarecer a faturação emitida pelas sociedades
*************** e ********************************* junta a fls. 5-6 dos
autos, e, bem assim, a restituir à requerente a quantia de € 134,22 (cento e
trinta e quatro euros e vinte e dois cêntimos).
1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual alegou que,
“nos termos da legislação em vigor, designadamente da Lei n.º 59/2018, de 21
de agosto, a inspeção à instalação assume caráter obrigatório quando, como
no presente caso, há lugar a reparação da instalação, dos elementos de ligação
aos aparelhos ou, até mesmo, dos aparelhos a gás” e, bem assim, “quando
concluída a reparação, compete à empresa instaladora a emissão do respetivo
Termo de Responsabilidade”, “devendo, subsequentemente, ser realizada a
citada inspeção à instalação de gás e da qual deve resultar a emissão, em
primeiro lugar, de um relatório sobre a mesma e, posteriormente, do respetivo
Certificado”, atestando que a instalação de gás observa as exigências legais e
regulamentares no que tange à sua segurança e à segurança de pessoas e bens,
exaltando mesmo que, caso não se verifiquem tais condições, o fornecimento
de gás “não se pode iniciar ou, já se tendo iniciado, não se poderá manter”.
Mais aduziu que, no caso vertente, está em causa um “serviço urgente”, nos
termos e para os efeitos do clausulado do contrato de prestação do serviço
“Funciona” e que, por aplicação das condições nele estipuladas, o cliente (a
aqui requerente) terá de pagar a totalidade das despesas com a reparação
efetuada, a emissão do Termo de Responsabilidade e a inspeção realizada à
sua instalação de gás, pois a cobertura assegurada por aquele serviço encontrase limitada “à contenção de fugas”, pelo que “tudo o mais é, como foi,
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ajustado diretamente entre o cliente e o técnico”. Acrescentou ainda que, a
respeito do custo assumido pela requerente com a inspeção à instalação de
gás, o mesmo remontou a € 50,00 (acrescido de IVA à taxa legal de 23%),
“quando a média praticada no mercado se aproxima dos € 60,00 (+ IVA)”,
devendo-se o remanescente do montante cujo reembolso requer às reparações
e Termo de Responsabilidade, e, no que concerne ao material e acessórios
utilizados, o preço não se encontra inflacionado, “pois que ao respetivo preço
o prestador do serviço adicionou os custos de ter de se deslocar para o
encontrar e adquirir”, advogando, assim, que “os preços praticados pelo
prestador do serviço se coadunam com a complexidade daquele que foi
prestado à reclamante e condizem com as condições gerais do referido
serviço, inexistindo – que se vislumbre –, razão justificada para a restituição
peticionada pela requerente.” Concluiu, pedindo que o Tribunal julgue a ação
improcedente, absolvendo a requerida dos pedidos contra ela deduzidos.
1.3. Por intermédio de requerimento que deu entrada neste Tribunal em
21.03.2019, a demandante requereu a ampliação do pedido formulado no
requerimento inicial, nos seguintes termos: «Pretendo que seja declarado nulo o
contrato denominado “Funciona”, por me sentir enganada pelas informações prestadas
aquando [d]a subscrição do mesmo, e devolução das quantias pagas mensalmente». E já em
sede de audiência de julgamento arbitral, requereu a modificação do pedido
formulado no seu articulado inicial, nos seguintes termos: «A requerente pretende
que o Tribunal declare não devida a quantia de 60,00 euros relativo ao termo de
responsabilidade de gás, mais condenando a demandada à sua restituição e, bem assim,
declare também não devida a quantia de 36,90 euros, relativa à colocação de novo tubo de
gás flexível, condenando, igualmente, a requerida, ao seu reembolso». Nos termos do
artigo 33.º, n.º 3 da LAV1, o Tribunal admitiu a ampliação e modificação do
pedido requeridas pela demandante.

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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2. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se assiste ou não à
requerente o direito à restituição da quantia de € 60,00 (sessenta euros),
relativa à emissão do Termo de Responsabilidade, da quantia de € 36,90 (trinta
e seis euros e noventa cêntimos), relativa ao serviço de colocação de tubo de
gás flexível e das quantias correspondentes às mensalidades já pagas por força
da celebração do contrato de prestação do serviço “Funciona”.
3. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e da
contestação, há duas questões a resolver: a questão de saber se se verificou
erro sobre os motivos determinantes da vontade, nos termos e para os efeitos
do artigo 252.º, n.º 1 do Código Civil; e a questão de saber se se verificam os
pressupostos constitutivos do direito à restituição das quantias de € 60,00
(sessenta euros) e € 36,90 (trinta e seis euros e noventa cêntimos) invocado
pela requerente, fundado no instituto do enriquecimento sem causa.
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 da
requerente em audiência de julgamento arbitral, julgam-se provados os
seguintes factos:
a) A requerida tem por objeto social a produção e 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
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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) A requerente é uma consumidora dos bens e serviços da requerida,
para fins não profissionais;
c) A

requerente

reside

no

imóvel

sito

**********************************************,

na

Rua

concelho

de

Braga, instalação de consumo à qual corresponde o Código de
Ponto de Entrega (CPE) PT 0002 0000 2033 2593 PK e o Código
Universal da Instalação (CUI) PT 1601 0000 0031 0840 EQ – facto
que se julga provado com base nos documentos de fls. 24-31, 56-63,
no mesmo documento de fls. 85-88 e 93-96 e nas declarações da
requerente em audiência de julgamento arbitral realizada em
01.04.2019;
d) Requerente e requerida celebraram contratos para prestação dos
serviços de fornecimento de energia elétrica e gás natural na
instalação de consumo descrita em c) – facto que se julga provado
com base nos documentos de fls. 24-36 dos autos;
e) Em 24.09.2018, a requerente sentiu um forte cheiro a gás dentro da
sua habitação, oriundo da cozinha – facto que se julga provado com
base nas declarações da requerente em audiência de julgamento
arbitral realizada em 01.04.2019;
f) Nesse momento, a requerente abriu as portas do interior da sua
residência e verificou que o tubo em aço inoxidável que desemboca
na placa do fogão estava roto, pelo que decidiu desligar a torneira de
segurança – facto que se julga provado com base nas declarações da
requerente em audiência de julgamento arbitral realizada em
01.04.2019;
g) De imediato, dirigiu-se à loja da requerida, sita em ************,
onde foi atendida por uma funcionária de nome ********** – facto
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que se julga provado com base nas declarações da requerente em
audiência de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
h) Na identificada loja, a requerente transmitiu àquela funcionária da
requerida que se viu confrontada com uma fuga de gás na sua
habitação e procurou saber se a demandada poderia resolver aquela
vicissitude – facto que se julga provado com base nas declarações da
requerente em audiência de julgamento arbitral realizada em
01.04.2019;
i) A funcionária da requerida informou que a pretendida resolução não
era possível ao abrigo do contrato de fornecimento de gás natural
celebrado entre demandante e demandada, tendo sugerido, para tal,
a celebração do contrato de prestação do serviço “*********” –
facto que se julga provado com base nas declarações da requerente
em audiência de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
j) Mais informou a funcionária da requerida, naquele momento, que o
contrato vigoraria pelo período de 12 (doze) meses, podendo a
requerente, ao abrigo do serviço “******”, mediante o pagamento
das respetivas mensalidades (no valor de € 3,21, nos primeiros 3
meses, e de € 6,42 nos restantes 9 meses), requisitar a assistência de
um técnico designado pela demandada, sem suportar encargos com
mão-de-obra e deslocações até ao limite do plafond de € 600,00
(seiscentos euros) e pagando apenas 75% do valor das peças que
fosse necessário substituir – facto que se julga provado com base
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 01.04.2019;
k) Em face das informações que lhe foram prestadas, ainda naquela
data de 24.09.2018, a requerente decidiu celebrar o contrato de
prestação do serviço “***********-” oferecido pela requerida –
facto que se julga provado com base nos documentos de fls. 56-79 e
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 01.04.2019;
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l) Ao abrigo do contrato de prestação do serviço “***********”, a
requerente efetuou um pedido de assistência técnica para resolução
da denunciada fuga de gás – facto que se julga provado com base
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 01.04.2019;
m) Na sequência daquele pedido e em conformidade com informação
previamente prestada à requerente, em 28.09.2018, a requerida
destacou os técnicos ***********, sócia-gerente da sociedade
******************************, que opera no giro mercantil sob a
designação

“*****************

e

*************************,

sócio-gerente da sociedade *********************************
para debelarem a reportada fuga de gás – facto que se julga provado
com base nos documentos de fls. 5-6 dos autos e nas declarações da
requerente em audiência de julgamento arbitral realizada em
01.04.2019;
n) Naquela ocasião, o *************** abriu a porta do armário da
cozinha da habitação da requerente e detetou a existência de uma
fuga de gás, tendo transmitido que se teria de ausentar para ir buscar
um tubo de gás substituto – facto que se julga provado com base
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 01.04.2019;
o) Cerca de 30 (trinta) minutos depois, o *************** regressou à
habitação da requerente, munido do tubo de gás, e procedeu à sua
substituição pelo existente na instalação da requerida – facto que se
julga provado com base nas declarações da requerente em audiência
de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
p) Por sua vez, a ******************* transmitiu à requerente que o
contrato de prestação do serviço “*********” não cobre as despesas
em que a demandante incorreu com a assistência prestada para
resolver a fuga de gás – facto que se julga provado com base nas
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declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 01.04.2019;
q) Em 28.09.2018, a sociedade *********************, que opera no
giro mercantil sob a designação “***********”, emitiu fatura à
requerente, relativa à aquisição de uma unidade de tubo de gás
flexível, no valor de € 36,90 (IVA incluído à taxa legal de 23%), o
qual a demandante pagou – facto que se julga provado com base no
documento de fls. 5 dos autos e nas declarações da requerente em
audiência de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
r) Em 29.09.2018, a sociedade ************************* emitiu a
fatura n.º 2018/27 à requerente, relativa à emissão de “Termo de
Responsabilidade” e inspeção à instalação de gás, no valor de €
125,00 (IVA incluído à taxa legal de 23%), o qual a demandante
pagou – facto que se julga provado com base no documento de fls.
6 dos autos e nas declarações da requerente em audiência de
julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
s) Depois de realizados os pagamentos referidos em q) e r) supra, a
requerente deslocou-se, novamente, à loja da requerida, sita em
***********, onde interpelou a funcionária ************* sobre o
facto de, alegadamente, o contrato de prestação do serviço
“*********” não cobrir as despesas em que a demandante incorreu
com a assistência prestada para resolver a fuga de gás – facto que se
julga provado com base nas declarações da requerente em audiência
de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
t) Em resposta àquela interpelação, a funcionária da requerida reiterou
as condições contratuais transmitidas à requerente em 24.09.2018 e
descritas em j), nomeadamente que a demandante apenas teria de
pagar 75% do valor das peças que fosse necessário substituir – facto
que se julga provado com base nas declarações da requerente em
audiência de julgamento arbitral realizada em 01.04.2019;
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u) Nos termos das “Condições Gerais” do contrato de prestação do
serviço “*********” celebrado entre requerente e requerida, tal
vínculo negocial tem a duração de 1 (um) ano, automática e
sucessivamente renovado por iguais períodos, caso nenhuma das
partes o denuncie, ficando a requerente obrigada ao pagamento de
12 (doze) mensalidades no valor de € 6,42/cada (seis euros e
quarenta e dois cêntimos), beneficiando de um desconto de 50%
(cinquenta por cento) nas 3 (três) primeiras mensalidades – facto
que se julga provado com base nos documentos de fls. 85-96 dos
autos;
v) Com data de 01.10.2018, a sociedade ****************************
emitiu o “Termo de Responsabilidade” n.º 59/2018, no qual
declarou “haver reparado a instalação de gás natural sita na Rua
********************************** concelho de Braga, em
conformidade com a legislação vigente e as regras técnicas
aplicáveis,

sob

a

responsabilidade

do

técnico

de

gás,

*************************” – facto que se julga provado com base
no mesmo documento de fls. 83-84 dos autos;
w) Com

data

de

08.10.2018,

a

entidade

inspetora

I.R.G.,

************************ emitiu certificado de inspeção das
“partes visíveis da instalação de gás / a montagem dos aparelhos de
gás / as condições de ventilação e exaustão dos produtos de
combustão”, relativas à instalação sita na habitação da requerente
descrita

em

c)

supra,

a

solicitação

da

sociedade

********************** – facto que se julga provado com base no
mesmo documento junto a fls. 81-82 dos autos.
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4.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, inexistem
quaisquer outros factos alegados e não provados com pertinência e interesse
para a boa decisão em causa.
4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob ponto 4.1.1.
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 da requerente em audiência de julgamento arbitral realizada no dia
01.04.2019, 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 e) a t) do ponto 4.1.1. desta sentença, a formação da
convicção do Tribunal no sentido assumido radicou, também ou de modo
exclusivo, nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral,
a 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.
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4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da verificação de erro sobre os motivos determinantes da
vontade, nos termos e para os efeitos do artigo 252.º, n.º 1 do Código
Civil, em relação ao contrato de prestação do serviço “*******”
celebrado com 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, em primeiro lugar, se a requerente, ao emitir a sua
declaração negocial, incorreu em erro sobre os motivos determinantes da
vontade de celebração do contrato de prestação do serviço “********”, nos
termos e para os efeitos do artigo 252.º, n.º 1 do Código Civil.
Porém, a fim de o Tribunal se poder pronunciar sobre aquela concreta
questão a dirimir, importa, em momento prévio, convocar e escalpelizar o
enquadramento legal e contratual aplicável à situação em apreço nos presentes
autos, cuja apreensão e pré-compreensão se afiguram essenciais para oferecer
resposta adequada à questão substantiva nuclear a resolver.
Assim, cumpre assinalar, em primeiro lugar, que o regime jurídico das
instalações de gases combustíveis em edifícios (vulgo, “instalações de gás”) e
dos aparelhos que elas abastecem se encontra, hoje, consagrado no DecretoLei n.º 97/2017, de 10 de agosto2, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º
59/2018, de 21 de agosto, nos termos do qual, com relevância para a lide sub
judicio, quando se verifica, nomeadamente, uma fuga de gás, a empresa
responsável pela distribuição daquela fonte de energia só pode retomar o
abastecimento de gás à respetiva instalação quando na posse de termo de
responsabilidade do autor das alterações ao projeto da instalação de gás e de
instalação dos aparelhos a gás, emitida por entidade inspetora de gás,
devidamente habilitada para o efeito, que ateste a conformidade com as
2

Pertencem a este diploma as normas que, sem indicação do respetivo diploma, adiante se
mencionarem.
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normas regulamentares e técnicas aplicáveis [artigo 2.º, alíneas j) e l), e artigo
5.º, n.ºs 1 a 5], e depois de uma entidade inspetora ter procedido a uma
inspeção extraordinária às instalações a gás e às instalações dos aparelhos a
gás, observando “os procedimentos previstos para as inspeções periódicas”,
por forma a garantir a regular utilização do gás em condições de segurança,
emitindo uma declaração de inspeção que ateste a conformidade da
instalação de gás com as normas técnicas e regulamentares aplicáveis e, por
essa via, a sua aptidão para a continuidade do abastecimento de gás [artigo
23.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, artigo 22.º e artigo 19.º, respetivamente].
Acresce que, em segundo lugar, requerente e requerida celebraram entre
si um contrato de prestação de serviço (o serviço “**********”), previsto no
artigo 1154.º do Código Civil, de modalidade inominada, o qual, embora
conexo, de forma evidente, quer no plano da sua formação, quer no domínio
da sua execução, com os contratos de prestação dos serviços de fornecimento
de energia elétrica e gás natural, goza de autonomia jurídica e consiste, grosso
modo, na realização de atividades de assistência técnica a equipamentos e a
instalações domésticas por parte do comercializador daqueles serviços
públicos essenciais (a aqui requerida), por um período não inferior a 12 (doze)
meses, contra o pagamento de prestações mensais por parte do cliente (a aqui
requerente), cujo montante varia em função da sua inclusão no segmento
“residencial” ou “negócios” e do facto de integrar (ou não) a carteira de
“clientes de energia” (rectius, clientes com contrato de fornecimento de energia
elétrica e/ou gás natural) da requerida.
Trata-se, desde logo, de um contrato celebrado entre um profissional (a
requerida) e um consumidor (a 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
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que se encontra sujeito às regras da Lei de Defesa do Consumidor (cf. artigo
2.º, n.º 1)3.
Neste encalço, e com particular relevo para a situação em apreço,
compete à requerida 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, nomeadamente, na 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, 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, nomeadamente “as características
principais dos bens ou serviços”, que, no caso vertente, se reconduzem aos
serviços/eventualidades incluídos e excluídos da cobertura oferecida
por este contrato (que, em larga medida, se assemelha a uma apólice de
seguro).
E, bem assim, importa sublinhar que o negócio jurídico aqui em causa
constitui um contrato de adesão, cujas cláusulas contratuais foram préelaboradas pela requerida e a aderente (aqui, requerente) não teve a
possibilidade de as negociar, pelo que está sujeito à disciplina normativa do
Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais (doravante “RJCCG”),
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 17.12., nomeadamente ao
sistema de controlo (de inclusão e de conteúdo) aí estabelecido, integrado por
normas materiais que determinam quais as cláusulas (contratuais gerais) que se
consideram e podem ser incluídas num contrato de adesão e a extensão da sua
admissibilidade, o qual funciona como um mecanismo de proteção daquele
que se limita a aderir ao programa contratual.
Quando, como sucede na situação em apreço, está em causa um
contrato formado com recurso à predisposição de cláusulas contratuais gerais,
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.
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a efetiva incorporação destas no contrato singular depende da verificação de
dois pressupostos: em primeiro lugar, a sua aceitação (artigo 4.º do RJCCG);
em segundo lugar, o cumprimento dos deveres de comunicação e
informação, estabelecidos nos artigos 5.º e 6.º do RJCCG.
Exige-se, assim, às organizações utilizadoras de cláusulas contratuais
gerais, o cumprimento de deveres destinados a mitigar a desigualdade
estrutural entre as partes dos contratos de adesão, e, em geral, a observância
dos deveres pré-contratuais de lealdade, conselho, correção, assistência e
cooperação, decorrentes do artigo 227.º do Código Civil4.
Quanto ao dever de comunicação, determina o artigo 5.º, n.º 1 do
RJCCG que “[a]s cláusulas contratuais gerais devem ser comunicadas na
íntegra aos aderentes que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las”, mais
determinando o n.º 2 do mesmo artigo e diploma que “[a] comunicação deve
ser realizada de modo adequado e com a antecedência necessária para que,
tendo em conta a importância do contrato e a extensão e complexidade das
cláusulas, se torne possível o seu conhecimento completo e efectivo por quem
use de comum diligência”, impendendo o ónus da prova da comunicação
adequada e efetiva das cláusulas contratuais gerais sobre o predisponente (n.º
3).
Já no que concerne ao dever de informação, o artigo 6.º do RJCCG
dispõe, no seu n.º 1, que “[o] contraente que recorra a cláusulas contratuais
gerais deve informar, de acordo com as circunstâncias, a outra parte dos
aspetos nelas compreendidos cuja aclaração se justifique”, devendo aquele que
utiliza cláusulas contratuais gerais ainda prestar “todos os esclarecimentos
razoáveis solicitados” (n.º 2).
A inobservância de tais deveres pelo predisponente é fulminada, nos
termos do artigo 8.º do RJCCG, com a exclusão (do contrato singular) das
cláusulas que não tenham sido comunicadas nos termos do artigo 5.º (alínea

4

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14.04.2015, proferido no Processo n.º
294/2002.E1.S1, Relator: Maria Clara Sottomayor, disponível em http://www.dgsi.pt/
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a)) e das cláusulas comunicadas com violação do dever de informação, de
molde que não seja de esperar o seu conhecimento efetivo (alínea b)).
Exige-se, em suma, portanto, como se assevera de modo
particularmente elucidativo no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de
13.09.2016, prolatado no Processo n.º 1262/14.1T8VCT-B.G1.S1, Relator:
Alexandre Reis, disponível em http://www.dgsi.pt/, que o predisponente dê
cumprimento aos “deveres pré-contratuais de comunicação das cláusulas (a
inserir no negócio) e de informação (prestação de esclarecimentos), como
meios ordenados à apropriada formação da vontade do aderente” ao contrato
e, para tanto, que “este tenha um prévio e cabal conhecimento das cláusulas a
que se vai vincular, sob pena de não ser autêntica a sua aceitação”.
Impendendo sobre o proponente o ónus da prova da comunicação
adequada e efetiva das cláusulas contratuais (gerais) que impôs ao aderente
(artigo 5.º, n.º 3 do RJCCG), sob pena de subversão e, mesmo, infração das
exigências legais imperativas que se acabaram de enunciar e descrever, tal
encargo probatório não se considera cumprido com uma cláusula ou uma
declaração subscrita pelo aderente em que este manifesta conhecer e aceitar as
cláusulas contratuais gerais constantes do contrato de adesão.
Porém, sem prejuízo da inelutável vinculação do predisponente aos
deveres que o oneram, também o aderente, em obséquio ao princípio
exponencial de todo o convívio social – o princípio da boa-fé –, com
projeção, nomeadamente, na fase de formação do contrato (artigo 227.º, n.º 1
do Código Civil), não pode demitir-se do dever de diligência a que se
encontra adstrito e adotar uma postura passiva na promoção do efetivo
conhecimento e obtenção de informação acerca do conteúdo das
cláusulas (contratuais gerais) que integram o programa contratual,
antes devendo adotar um comportamento pró-ativo, pedindo os
necessários esclarecimentos ao predisponente.
E, claro, também importa sublinhar que, ao contrário do princípio
civilizacional que se acaba de enunciar, os deveres de informação e
comunicação que impendem sobre o proponente conhecem matizes, isto é,
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não se pautam sempre pela mesma bitola, independentemente da pessoa do
aderente. Como decorre do já citado n.º 2 do artigo 6.º do RJCCG, o
legislador adota um critério em abstrato, estabelecendo como padrão de
exigência a “possibilidade do conhecimento completo e efectivo das
cláusulas por quem use de comum diligência”5, todavia a intensidade e
grau de exigência no cumprimento de tais deveres deve, naturalmente, variar
em função da relevância do contrato e da extensão e complexidade das
cláusulas e do nível de instrução do aderente.
Posto isto, feita uma breve alusão ao enquadramento legal relevante
para a vicissitude com que a requerente se viu confrontada (fuga de gás) e
concluída a caracterização da natureza e regime jurídico aplicáveis ao vínculo
negocial celebrado entre requerente e requerida, impõe-se, finalmente, que nos
debrucemos sobre as concretas normas contratuais que regem o acordo de
vontades encimado de «Contrato de Prestação do Serviço “*******”», delas
extraindo os comandos que assumem relevância para a exata compreensão do
âmbito de serviços/eventualidades incluídas e excluídas da cobertura oferecida
pelo contrato, a fim de oferecer a resposta à questão decidenda.
Destarte, constituindo aspetos não controvertidos – atento o que as
partes alegaram nos seus articulados iniciais – que a requerente recorreu à
assistência técnica da requerida e que o fez já na vigência do contrato de
prestação do serviço “*********” (doravante “Contrato”) celebrado entre os
sujeitos desta demanda, resta perceber se, nos termos do respetivo clausulado,
os serviços que foram prestados à requerente e por ela foram pagos [cf.
alíneas q) e r) do ponto 4.1.1. supra] encontram acolhimento nos âmbitos
objetivo e subjetivo que delimitam o universo de atividades e beneficiários
abarcados pela cobertura oferecida pelo “**********”.
Considerando o elenco de “soluções integradas” enunciado sob o
apartado «5. Descrição do serviço **********» do clausulado do Contrato, cremos
que, de facto, o serviço prestado na habitação da requerente naquela
5

MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Cláusulas contratuais
gerais: Anotação ao Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de outubro, Coimbra, Almedina, 1986, p. 25
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data de 29.08.2018 – reparação de fuga de gás [cf. alíneas n) e o) do
ponto 4.1.1. supra) – se reconduz à figura dos “Serviços Urgentes”
(circunscrita ao segmento residencial, no qual se integra a requerente),
nos termos e para os efeitos do ponto 5.1., alínea f) do Contrato, neles se
incluindo, sob (v), o “serviço de contenção em ruturas e fugas da
instalação de gás do cliente”. Porém, tendo em devida atenção a
enumeração negativa de serviços/materiais que estão excluídos do âmbito dos
“Serviços Urgentes”, plasmada no ponto 6.3., logo se constata que o serviço
“*******” não contempla “intervenções ou reparações para além do
necessário à contenção do dano” [alínea g)] e “todos os materiais,
peças ou outros necessários à realização do serviço” [alínea s)], o que
afasta a cobertura das despesas com a aquisição do tubo de gás flexível
[cf. alínea q) do ponto 4.1.1. supra], não estando este Tribunal em
condições de discernir, com suficiente segurança, se aquela quantia de
€ 36,90 (trinta e seis euros e noventa cêntimos), atenta a “Designação”
inscrita no documento de suporte, contempla (ou não) encargos com
mão-de-obra.
Por sua vez, no que concerne aos serviços efetivamente prestados
depois daquela data, em concreto, a emissão do “Termo de
Responsabilidade” (na sequência da realização de ensaios de
estanquidade com “resultados satisfatórios”) e a realização da inspeção
extraordinária à instalação de gás da requerente com a subsequente
emissão do “Certificado de Inspeção” – cf. alíneas r), v) e w) do ponto
4.1.1. supra), cremos que, pelo menos, o segundo serviço que se acaba
de enunciar se reconduz à figura da “Revisão da Instalação de Gás”,
nos termos e para os efeitos do ponto 5.1., alínea a), subalínea a.1.) do
Contrato, que inclui “uma verificação à instalação de gás e dos equipamentos
a ela associados, a qual comporta (i) diagnóstico das partes visíveis da
instalação; (ii) verificação do local de instalação e dos dispositivos de corte
dos equipamentos a gás; (iii) verificação da válvula de corte da instalação; (iv)
verificação de estanquidade da instalação; (v) verificação das condições de
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ventilação e exaustão dos equipamentos de combustão; (vi) verificação
das condições de funcionamento dos aparelhos a gás; (vii) verificação da
qualidade da queima dos aparelhos a gás; (viii) verificação da ligação dos
aparelhos a gás; (ix) concentração do monóxido de carbono”, na medida em
que tal figura compreende toda a atividade desenvolvida pela entidade
inspetora para emissão da declaração de inspeção, conforme
documento de fls. 81-82 dos autos, e a tal não se opõe qualquer dos
serviços descritos na cláusula 6.1. do Contrato.
Assente o que antecede, de molde a oferecermos uma resposta à
questão decidenda, revela-se imperioso, por outro lado, que aquilatemos quais
foram as circunstâncias em que assentou a formação da vontade negocial da
requerente e que se revelaram determinantes para a celebração do contrato de
prestação do serviço “Funciona” com a requerida.
Ora, na decorrência da factualidade julgada provada sob artigos g) a k)
do ponto 4.1.1., a qual permite reconstituir, com suficiente detalhe, as fases de
formação e conclusão do contrato de prestação do serviço, resulta evidente,
para além de qualquer dúvida razoável, que, em primeiro lugar, a requerente
se dirigiu à requerida na perspetiva de esta lhe assegurar assistência
técnica para resolver uma fuga de gás ocorrida na sua morada de
fornecimento, o que expressamente transmitiu à funcionária da
demandada, e, em segundo lugar, que, naquele encalço, foi sugerido pela
dita funcionária a contratação do serviço “********”, apresentando-o
como um serviço ao abrigo do qual a requerente poderia requisitar «a

assistência de um técnico designado pela demandada, sem suportar
encargos com mão-de-obra e deslocações até ao limite do plafond de €
600,00 (seiscentos euros) e pagando apenas 75% do valor das peças que
fosse necessário substituir».
Donde, forçoso é concluir que foi essencial para a decisão de
contratar da requerente o facto de o serviço “********”, alegadamente,
suportar, pelo menos em parte, as despesas necessárias para a
resolução da fuga de gás que havia denunciado junto da funcionária da
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loja da requerida – a qual surge publicamente à frente do comércio da
entidade prestadora do serviço “*********” e, por essa via, representa
o comerciante seu preponente6 –, nomeadamente 25% do valor das
peças que fosse necessário substituir, essencialidade esta que,
atendendo às circunstâncias que rodearam a celebração do negócio, a
requerida conhecia e não podia ignorar.
Na verdade, atentando no teor do clausulado do programa contratual
pré-elaborado pela requerida, facilmente se apreende que aquilo que foi
transmitido à requerente pela funcionária da demandada corresponde, afinal,
às condições a que obedece a disponibilização do serviço “********” na
“solução integrada” de “Assistência técnica, em caso de avaria” [ponto 5.1.,
alínea b)], a qual não era aplicável (nem foi aplicada pela requerida) em
situações de fuga de gás, como aquela que se verificou na habitação da
requerente.
Assim, face ao que antecede e nessa conformidade, e porque a
responsabilidade decisória do julgador não o dispensa do dever de apurar o
direito aplicável ao litígio, sem ficar confinado à alegação feita pelas partes
(iura novit curia), não pode deixar-se de concluir que o caso, na concreta
configuração com que se apresenta, nos remete para o instituto do erro-vício,
na modalidade de “erro sobre os motivos”, nomeadamente para o
regime do erro sobre os motivos determinantes da vontade, previsto no
artigo 252.º, n.º 1 do Código Civil, na medida em que a requerente incorreu
numa representação errónea dos efeitos jurídicos produzidos pela sua
declaração negocial, determinada pela informação inexata prestada pela
requerida, em concreto a circunstância de o serviço “Funciona” suportar, pelo
menos em parte, as despesas necessárias para a resolução da fuga de gás que
havia denunciado junto da funcionária da loja da requerida, a qual constituiu
motivo essencial para a celebração do contrato pela requerente, facto este

6

Sobre a figura da preposição, regulada nos artigos 248.º e seguintes do Código Comercial,
vide PEDRO LEITÃO PAIS DE VASCONCELOS, A Preposição – Representação Comercial, Coimbra,
Almedina, 2017.
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que era de “recíproco conhecimento” (na esteira da jurisprudência do
Supremo Tribunal de Justiça7), podendo mesmo concluir-se que, se a
requerente tivesse conhecimento exato da realidade não teria celebrado
o negócio.
Preenchidos assim os pressupostos normativos estabelecidos por aquele
artigo 252.º, n.º 1 do Código Civil para operar a consequência jurídica
determinada por ele determinada, resta verificar se se encontram igualmente
observados os pressupostos normativos gerais plasmados no artigo 287.º do
Código Civil, que reza conforme segue:
«Artigo 287.º
(Anulabilidade)
1. Só têm legitimidade para arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a lei a

estabelece, e só dentro do ano subsequente à cessação do vício que lhe serve de
fundamento.
2. Enquanto, porém, o negócio não estiver cumprido, pode a anulabilidade ser arguida, sem
dependência de prazo, tanto por via de ação como por via de exceção.»

Não subsistindo dúvidas sobre a conclusão do negócio e a legitimidade
que assiste à requerente para arguir a anulabilidade, certo é também que a sua
pretensão observa o requisito temporal imposto pelo n.º 1 do artigo 287.º do
Código Civil, pelo que se julgam verificados todos os pressupostos
normativos da figura do erro sobre os motivos determinantes da
vontade e, em consequência, declara-se anulado o contrato de
prestação do serviço “********” celebrado entre requerente e
requerida, condenando-se a aqui demandada à devolução das
mensalidades já pagas pela requerente em cumprimento da sua
obrigação principal imposta por aquele vínculo negocial, nos termos do
artigo 289.º, n.º 1 do Código Civil.

7

Iniciada pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 02.11.1977, publicado no
Boletim do Ministério da Justiça, n.º 271, p. 190.
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4.2.2. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito à
restituição das quantias de € 60,00 (sessenta euros) e € 36,90 (trinta e
seis euros e noventa cêntimos) invocado pela requerente, fundado no
instituto do enriquecimento sem causa
Resolvida a primeira questão suscitada pela requerente, cumpre ainda
oferecer a competente pronúncia acerca da segunda pretensão deduzida pela
demandante no seu articulado inicial, a qual se pode reconduzir, no universo
das fontes das obrigações, ao instituto do enriquecimento sem causa.
Nos termos do disposto no artigo 473.º, n.º 1 do Código Civil, existe
enriquecimento sem causa quando alguém, sem causa justificativa,
enriquecer à custa de outrem, dele emergindo, como consequência primária,
a obrigação de o beneficiário do enriquecimento restituir ao empobrecido
tudo com que injustificadamente se tenha locupletado.
Por sua vez, decorre do artigo 474.º do Código Civil o caráter
subsidiário da obrigação de restituir fundada no enriquecimento sem
causa, donde o empobrecido apenas deve recorrer a esta fonte de obrigações
em último recurso ou, como se refere expressis verbis na norma que se acaba de
convocar, quando a lei não facultar “outro meio de ser indemnizado ou
restituído”, outro meio específico de reação (declaração de nulidade ou
anulação; resolução ou revogação do contrato; responsabilidade civil; posse de
má-fé) ao dispor do empobrecido para fazer operar o regresso à situação
anterior ao ato jurídico que determinou a deslocação patrimonial (e
consequente enriquecimento) injustificado.
Ora, no caso vertente, como dimana das decisões em matéria de facto
sob alíneas q) e r) do ponto 4.1.1. supra, os serviços de aquisição do tubo de
gás flexível e de emissão do “Termo de Responsabilidade” foram realizados
por prestadores designados pela requerida, aos quais a requerente efetuou o
correspetivo pagamento das quantias que vem, agora, reclamar da demandada.
Ou seja, sem prejuízo do caráter subsidiário da obrigação de restituir fundada
no enriquecimento sem causa, a produção dos efeitos retroativo e restitutório
decorrentes da anulação do contrato de prestação do serviço “********”,
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porque determina apenas a restituição inter partes de tudo o que tiver sido
prestado em cumprimento do negócio viciado, não se revela apta a tutelar a
pretensão restitutória da requerente, pelo que se afigura legítimo o recurso ao
instituto do enriquecimento sem causa.
São, fundamentalmente, três os pressupostos constitutivos de uma
situação de “enriquecimento sem causa”:
- enriquecimento de uma pessoa, isto é, a obtenção de uma
vantagem de caráter patrimonial, independentemente da forma que essa
vantagem revista e se projeta na esfera patrimonial do sujeito enriquecido,
nomeadamente através de um aumento do seu ativo patrimonial, de uma diminuição
ou exoneração do seu passivo, da realização de uma economia ou poupança de uma despesa
ou ainda através do uso ou consumo de coisas alheias ou no exercício de direito alheio;
- à custa de outrem, ou seja, constitui exigência legal a verificação de
uma ligação correspetiva entre a pessoa enriquecida e o sujeito
empobrecido, donde a vantagem obtida pelo primeiro tem de resultar de um
sacrifício económico suportado pelo segundo, sacrifício esse que se reflete na
esfera patrimonial daquele último, nomeadamente, por via de uma diminuição
do ativo ou de um aumento do passivo ou pode ainda traduzir-se numa
frustração de uma diminuição do passivo ou de um aumento do ativo;
- sem causa justificativa, o que significa que existe uma obrigação de
restituir pelo enriquecido quando o locupletamento deste último não provém
de qualquer fonte (seja porque a mesma nunca existiu ou, tendo existido
inicialmente, entretanto a mesma desapareceu) ou, pelo menos, não tem
origem numa fonte válida, ou ainda porque o Direito não autoriza a
retenção desse enriquecimento.
Observados os requisitos e preenchidos os pressupostos que se acaba
de enunciar, cumpre determinar o valor da obrigação de restituir, por apelo ao
conceito de enriquecimento patrimonial, tomando por base a projeção concreta da
deslocação patrimonial injustificada na esfera jurídica do beneficiário, o que se
traduz na diferença entre a situação em que o enriquecido se encontra e a
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situação hipotética em que ele estaria, se não tivesse ocorrido qualquer
deslocação patrimonial ou, de forma ainda mais simples, a diferença para mais
entre aquilo que o património do enriquecido vale e aquilo que ele valeria se
não fosse o enriquecimento.
Aproximando-nos do caso em discussão nos presentes autos, importa
salientar que uma das categorias típicas de enriquecimento sem causa, a par do
“enriquecimento por intervenção” é o “enriquecimento por prestação”,
referindo-se esta última categoria específica «(…) a situações em que alguém efetua
uma prestação a outrem, mas se verifica uma ausência de causa jurídica para que

possa ocorrer por parte deste a recepção dessa prestação»8, sendo que,
nestas situações de enriquecimento por prestação, «[…] o requisito fundamental
do enriquecimento sem causa é a realização de uma prestação, que se deve entender como
uma atribuição finalisticamente orientada, sendo por isso, referida a

uma determinada causa jurídica, ou na definição corrente na doutrina alemã
dominante como “o incremento consciente e finalisticamente orientado de um património
alheio»9 e «(…) a ausência de causa jurídica deve ser definida em sentido

subjetivo, como a não obtenção do fim visado com a prestação»10.
E, no âmbito da categoria típica do “enriquecimento por prestação”,
podemos discernir, essencialmente, três modalidades, conforme o artigo 473.º,
n.º 2 do Código Civil, a saber:
a) Repetição do indevido (artigos 476.º a 478.º do Código
Civil);
b) Enriquecimento em virtude de uma causa que deixou de existir;
c) Enriquecimento por falta do resultado previsto.
Já no que respeita à existência (ou não) de causa justificativa para a
deslocação patrimonial, definir causa do enriquecimento assume-se como uma
8

LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações – Volume I, 5.ª edição,
Almedina, 2006, p. 414.
9
Idem, ibidem
10
LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, O Enriquecimento Sem Causa no Código Civil de
1966, in “Comemorações dos 35 Anos do Código Civil e dos 25 Anos da Reforma de
1977”, vol. III (Direito das Obrigações), Coimbra, 2007, p. 28.
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tarefa complexa, conquanto pode aplicar-se a uma grande variedade de
situações. O legislador também não a definiu, embora tenha oferecido ao
intérprete-aplicador do Direito algumas linhas de orientação, plasmadas no
artigo 473.º, n.º 2 do Código Civil, quando aí específica algumas causas
geradoras de restituição, entre as quais – e a única com relevância para a
situação dos presentes autos – a já destacada repetição do indevido, que comporta
as situações previstas nos artigos 476.º a 478.º do Código Civil.
Posto isto, revertendo à situação concreta em análise, bem interpretada
a posição da requerente, é entendimento desta que os serviços de aquisição do
tubo de gás flexível e de emissão do “Termo de Responsabilidade”, pelos
quais despendeu as quantias de € 60,00 (sessenta euros) e € 36,90 (trinta e seis
euros e noventa cêntimos), respetivamente, estavam abrangidos pelo conjunto
de serviços disponibilizados pela requerida ao abrigo do contrato
“***********”, pelo menos, à luz das informações que foram prestadas pela
requerida na fase pré-contratual, e, por essa via, considera que a requerida
beneficiou, de forma indevida, de uma economia ou poupança de despesas em
que devia (a requerida, e não a requerente) ter incorrido, no valor global de €
96,90 (noventa e seis euros e noventa cêntimos), sendo esta a medida do seu
locupletamento.
Com efeito, no que respeita aos encargos assumidos com a emissão
do “Termo de Responsabilidade”, não pode ignorar-se que, mesmo
considerando as informações que lhe foram prestadas pela requerida e que
determinaram a sua vontade de contratar, nunca foi transmitido à
requerente (nem tal resulta do conteúdo substantivo do contrato
reduzido a escrito) que o serviço “Funciona” assegurava a cobertura de
tal concreta despesa, donde, não encontrando a mesma respaldo no elenco
de serviços disponibilizados pela requerida (e tendo a requerente que nela
incorrer para a empresa distribuidora de gás natural poder restabelecer o
abastecimento à sua habitação), inexiste fundamento para concluir pela
existência de um enriquecimento de uma pessoa (a requerida), à custa de outrem (a
requerente).
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Já no que tange aos custos incorridos com a aquisição do tubo de
gás flexível, se é certo que o acordo de vontades alcançado para a celebração
do contrato de prestação do serviço “Funciona” pressupunha para a
requerente a comparticipação pela requerida em 25% do valor das peças
que se revelasse necessário substituir, nomeadamente em situações de fuga de
gás (como a dos presentes autos), não menos verdade é que a requerente, ao
ter procedido ao pagamento daquela quantia de € 36,90 (trinta e seis euros e
noventa cêntimos) à sociedade ************, não fica legalmente subrogada no crédito daquele prestador de serviços para o opor à requerida
(única contraparte da presente lide), nos termos do n.º 2 do artigo 477.º
do Código Civil, na medida em que, subsumindo a factualidade adquirida
nestes autos àquela solução normativa, verificamos que a requerente não
cumpriu aquela obrigação na convicção de que era própria, fazendo-o com
“erro desculpável”, nem lhe assiste o direito de exigir do devedor
exonerado (a aqui requerida) aquilo com que este injustamente se
locupletou, nos termos do artigo 478.º do Código Civil, visto que também
não estava convicta de que sobre si impendia a obrigação de realizar tal
prestação a favor do credor.
Na realidade, e em suma, como reconheceu em sede de audiência de
julgamento arbitral, a requerente acabou por efetuar aquele pagamento à
sociedade ******************, não obstante estar convencida de que
tal obrigação era alheia e de que o único devedor que por ela teria de
responder seria a requerida, só assim se justificando a deslocação que
realizou à loja da demandada depois de realizado tal pagamento e os
esclarecimentos que aí solicitou [cf. alínea s) do ponto 4.1.1. supra].
Assim, por tudo quanto precede e em conformidade, improcede a
segunda pretensão deduzida pela requerente.
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6. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando-se
a ação parcialmente procedente, decide-se:
a) Declarar anulado o contrato de prestação do serviço
“*********”

celebrado

entre

requerente

e

requerida,

condenando a segunda à restituição das mensalidades já
pagas pela primeira em cumprimento da sua obrigação
principal imposta por aquele vínculo negocial, nos termos do
artigo 289.º, n.º 1 do Código Civil;
b) Absolver a requerida do pedido de condenação ao pagamento
das quantias de € 60,00 (sessenta euros) e € 36,90 (trinta e seis
euros e noventa cêntimos) à requerente.
Notifique-se.
Braga, 10 de maio de 2019.

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)
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Resumo:
1. Requerente e requerida celebraram entre si um contrato de
prestação de serviço (o serviço “*******”), previsto no artigo 1154.º
do Código Civil, de modalidade inominada, o qual, embora conexo,
de forma evidente, quer no plano da sua formação, quer no domínio
da sua execução, com os contratos de prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica e gás natural, goza de autonomia
jurídica e consiste, grosso modo, na realização de atividades de
assistência técnica a equipamentos e a instalações domésticas por
parte do comercializador daqueles serviços públicos essenciais (a
aqui requerida), por um período não inferior a 12 (doze) meses,
contra o pagamento de prestações mensais por parte do cliente (a
aqui requerente), cujo montante varia em função da sua inclusão no
segmento “residencial” ou “negócios” e do facto de integrar (ou
não) a carteira de “clientes de energia” (rectius, clientes com contrato
de fornecimento de energia elétrica e/ou gás natural) da requerida;
2. Neste encalço, compete à requerida 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, nomeadamente, na 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, 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,
nomeadamente “as características principais dos bens ou serviços”,
que, no caso vertente, se reconduzem aos serviços/eventualidades
incluídos e excluídos da cobertura oferecida por este contrato (que,
em larga medida, se assemelha a uma apólice de seguro);
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3. Na situação dos autos, resulta evidente, para além de qualquer
dúvida razoável, que, em primeiro lugar, a requerente se dirigiu à
requerida na perspetiva de esta lhe assegurar assistência técnica para
resolver uma fuga de gás ocorrida na sua morada de fornecimento, o
que expressamente transmitiu à funcionária da demandada, e, em
segundo lugar, que, naquele encalço, foi sugerido pela dita
funcionária a contratação do serviço “*********”, apresentando-o
como um serviço ao abrigo do qual a requerente poderia requisitar
«a assistência de um técnico designado pela demandada, sem suportar encargos
com mão-de-obra e deslocações até ao limite do plafond de € 600,00 (seiscentos
euros) e pagando apenas 75% do valor das peças que fosse necessário substituir»;
4. Donde, forçoso é concluir que foi essencial para a decisão de
contratar da requerente o facto de o serviço “Funciona”,
alegadamente, suportar, pelo menos em parte, as despesas
necessárias para a resolução da fuga de gás que havia denunciado
junto da funcionária da loja da requerida – a qual surge
publicamente à frente do comércio da entidade prestadora do
serviço “Funciona” e, por essa via, representa o comerciante seu
preponente –, nomeadamente 25% do valor das peças que fosse
necessário substituir, essencialidade esta que, atendendo às
circunstâncias que rodearam a celebração do negócio, a requerida
conhecia e não podia ignorar;
5. Trata-se, afinal, de uma situação subsumível ao instituto do erro-vício,
na modalidade de “erro sobre os motivos”, à qual é aplicável o
regime do erro sobre os motivos determinantes da vontade, previsto
no artigo 252.º, n.º 1 do Código Civil, na medida em que a
requerente incorreu numa representação errónea dos efeitos
jurídicos produzidos pela sua declaração negocial, determinada pela
informação inexata prestada pela requerida, em concreto a
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circunstância de o serviço “************” suportar, pelo menos em
parte, as despesas necessárias para a resolução da fuga de gás que
havia denunciado junto da funcionária da loja da requerida, a qual
constituiu motivo essencial para a celebração do contrato pela
requerente, facto este que era de “recíproco conhecimento” (na
esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça), podendo
mesmo concluir-se que, se a requerente tivesse conhecimento exato
da realidade não teria celebrado o negócio.
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