Processo 3628/2020
Requerente: *
Requeridas: *

Resumo: 1. Dispõe o artº 799º do CC que “incumbe ao devedor provar que a falta de
cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua (nº 1); e
a culpa é apreciada nos termos aplicáveis à responsabilidade civil (nº 2)”;
2. “o devedor terá de provar – perante o disposto no nº 1 do artº 799º do CC - que foi
diligente, que se esforçou por cumprir, que usou daquelas cautelas e zelo que em face das
circunstâncias do caso empregaria um bom pai de família. Ou pelo menos, que não foi
negligente, que não se absteve de tais cautelas e zelo, que não omitiu os esforços exigíveis,
os que também não omitiria uma pessoa normalmente diligente (Galvão Telles, Obrigações,
3º, 310).

A – Relatório
1. Da Reclamação
A Requerente * em 6 de Dezembro de 2019, junto do CIAB/Tribunal Arbitral de Consumo,
apresentou Reclamação contra a Requerida * no âmbito da qual defende o seguinte:
a) Entre a Requerente e a Requerida foi celebrado um contrato de prestação de
fornecimento de gás, nos termos do qual lhe foi atribuído o nº de cliente 24792001;
b) Foi, no entanto, forçada a pedir a anulação do contrato uma vez que o Condomínio
decidiu instalar o gás natural;
c) Por telefone e, posteriormente por mail de 17 de Maio de 2019 junto da Requerida e
lamentando o cancelamento, informou que a decisão cumpria uma deliberação da
Assembleia de Condóminos.
d) A Requerida * exigiu, então, o pagamento da penalização por rescisão antecipada do
contrato e, atento o incumprimento, entregou o processo de cobrança da dívida a uma
empresa de cobranças – a Intrum.
e) O valor em dívida ascende a €640,90.
f) A Requerente já liquidou os valores relativos ao consumo e peticiona a anulação da
penalização por rescisão antecipada do contrato.
g) Junta:
I.
Cópia da acta da Assembleia de Condomínio de 26.08.2016 (doc. 2);
Desta acta resulta, com interesse para o processo aqui em causa, o item “outros
assuntos de interesse”, designadamente: (…) ”O administrador informou os presentes
que está a ser instalado o gás natural na freguesia e que o custo da instalação é de 39€
por condómino, sendo o gasto mensal inferior em 50% de qualquer outro fornecimento
de gás, pelo que devem os condóminos aproveitar esta oportunidade. Ponto aprovado
unanimamente”.
II.
Comunicações recepcionadas da Intrum, com data de 27.08.2019 e
18.11.2019, tendo em vista o pagamento de €637,50, acrescido de juros de
€9,28, no total de €646,78 (doc. 5 e 8).
III.
Cópia dos documentos do processo de reclamação relativos à cobrança da
Intrum, remetido pela * para o CIAB, em 25.11.2019 (doc. 4 a 8).
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2. Da Resposta e Contestação da Requerida *
No essencial, vem alegar:
a) Em 5.12.2016, entre Requerente e Requerida foi celebrado um contrato de
fornecimento de gás de petróleo liquefeito (GPL), pelo prazo de 60 meses - como
contrapartida das vantagens comerciais que a Requerida passou a usufruir, face às
condições normais, designadamente os enunciados no artº 4º da Resposta à
Reclamação; O valor dos benefícios corresponde ao montante de €570,85, acrescido
de Iva no total de €637,50.
Tudo conforme documentos juntos aos autos de fls 17 a 22.
b) A deliberação invocada pela Requerente é anterior à sua condição de proprietária.
c) Considera inválida a denúncia do contrato (nos termos da sua comunicação de
9.05.2019), e alerta (entre outros), que a Requerida * tem a exclusividade do
fornecimento da coluna montante do Edifício, pelo que após a retirada do contador
afecto à fracção não lhe será possível continuar a fornecer o gás canalizado; A
Requerente está vinculada a um período de fidelização, pelo que a rescisão antecipada
do contrato implica a liquidação de clausula contratual, no prazo de 30 dias após a
data da produção de efeitos da rescisão (fls 23); Não obstante a (supra referida) acta,
de 26.08.2016, a mudança de fornecedor de gás só ocorreu em 18.06.2019, pelo que,
na data da celebração do contrato (5.12.2016), a Requerida já teria conhecimento do
conteúdo da acta (26.08.2016) e sabia da impossibilidade em cumprir a obrigação
contratual - como contrapartida dos benefícios de que iria usufruir.
d) A Requerida no desconhecimento da intenção da Assembleia de Condóminos, aceitou
proporcionar os ditos benefícios e suportar os custos associados;
e) A Requerente não põe em causa o contrato celebrado, nem as obrigações decorrentes;
f) A decisão de mudança de entidade fornecedora de gás é da responsabilidade da
Assembleia de Condóminos, que não pode interferir nas relações contratuais
celebradas pelos mesmos Condóminos, impondo unilateralmente a modificação ou
extinção dos contratos individualmente celebrados;
g) A Requerente devia ter impugnado a deliberação do Condomínio ou informado a
Requerida que não tencionava manter-se vinculada por 60 meses, ou ter negociado
um outro prazo;
h) Os factos não podem ser apostos à relação contratual estabelecida - o montante é
devido na integra (fls 24).
i) Acresce ao incumprimento do prazo, uma factura de consumo.

3. Da notificação da *
Foi dado conhecimento a esta entidade, * e conforme comunicação de 6.12.2019, da
entrada neste Tribunal do processo que opõe a aqui Requerente Laurinda Rodrigues de
Miranda e a Requerida *
Não houve resposta a esta comunicação.

B – Saneador
Este tribunal é material e territorialmente competente tendo em conta o disposto no seu
Regulamento (art.º 4º e 5º), no nº 1 do art.º 2º, da lei 24/96 de 31.07 (Lei de Defesa do
Consumidor), art.º 2º, 3º, 5º e ss da lei 144/2015 de 8.09 (Resolução Alternativa de Litígios) e
alin. c) do nº 2 do artº 1º e nº 1 do artº 15º da Lei 23/96 de 26.06 (LSPE).
O valor do processo enquadra-se no âmbito da competência do Tribunal (art.º 6º do seu
Regulamento).
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As partes têm personalidade e capacidade jurídica e judiciária e são legitimas.
Não há excepções.
Cumpre apreciar e decidir

C – Delimitação do objecto do Litígio
Análise do contrato celebrado entre as partes, do pedido de rescisão antecipado, por parte da
Requerente, e respectivas consequências na sua esfera jurídica.

D – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
a) Entre Requerente e Requerida foi celebrado, em 5.12.2016, um contrato de
fornecimento de gás de petróleo liquefeito (GPL) e Adenda - nos termos da qual, por
contrapartida de vantagens comerciais, aquela se vinculou a cumprir um período de
vigência de 60 meses (fls 17 a 19);
b) De entre as vantagens encontram-se os benefícios comerciais (desconto de 100% nos
custos administrativos de celebração do contrato, desconto de 100% nos custos de
verificação da instalação e montagem do contador, desconto de 15% sobre o preço do
termo variável do consumo de gás, desconto de 15% sobre o preço do termo fixo do
serviço de gás) e a isenção dos custos de instalação (fls 20);
c) As condições contratuais acordadas e, também, identificadas nas alíneas a) e b) foram
aceites pela Requerente.
d) A Requerente comunicou à Requerida a sua intenção de fazer cessar o contrato
(identificado em a)), em Maio de 2019;
e) O motivo da rescisão assenta na acta da Assembleia de Condóminos de 26.08.2016,
nos termos da qual os Condóminos acordaram, por unanimidade, a instalação de gás
natural no prédio.
f) A Requerente não participou nesta Assembleia;
g) A Requerente habita uma fração deste Condomínio desde Dezembro de 2016.
h) A Requerente só tomou conhecimento da decisão da Assembleia de Condomínio
através da empresa de gás natural, aquando da respectiva instalação;
i) E teve conhecimento do conteúdo da Acta (alin. e)) em finais de 2018/inicio de 2019.
j) A Requerente tem conhecimento e está ciente do prazo de fidelização a que se
obrigou e que consta do contrato (alin. a)), e da consequência da antecipação do fim
do prazo, nomeadamente da aplicação da penalização;
k) O valor da penalização, por antecipação do prazo de vigência contratual, ascende a
€637,50 (seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos).
l) A Requerente não teria celebrado o contrato com a Requerida, Gascan, pelo prazo de
60 meses, se tivesse tido conhecimento atempado do conteúdo da Acta.
m) A instalação de gás natural não pode coincidir com a instalação e fornecimento de gás
de petróleo liquefeito (GPL) pela Requerida.

II - Factos não provados
Com interesse para a decisão dos autos não são considerados quaisquer factos como não
provados.
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E – Da fundamentação de facto
A fixação da matéria de facto resulta da documentação junta aos autos pela Requerente e
Requerida e das declarações prestadas pela parte, em sede de audiência de julgamento.
De notar, os documentos de fls 2 (Acta do Condomínio Rua Retorta, 47 e Rua Virgílio Ferreira,
em Vila Praia de Âncora) de 26.08.2016) e fls 17 a 23 (termos do Contrato celebrado entre as
partes, Adenda, Campanha, benefícios comerciais e resposta da Requerida à rescisão do
contrato).
Ora, às partes cabe alegar os factos essenciais que constituem a causa de pedir e aqueles em
que se baseiam as excepções invocadas (artº 5º, nº 1 do CPC) sendo, ainda, considerados pelo
juiz os factos instrumentais (os que resultem da instrução da causa), e os factos
complementares (os que resultem como complemento ou concretização dos que as partes
hajam alegado e resultem da instrução da causa, desde que sobre eles tenham tido a
possibilidade de se pronunciar).
Ainda, são atendíveis, os factos notórios, aqueles que o tribunal toma conhecimento em
virtude do exercício das suas funções (tudo conforme o previsto no artº 5º, nºs 1 e 2, do CPC).
Cabe, também, aqui referir o artº 396º do CC, que dispõe que a força probatória dos
depoimentos das testemunhas é apreciada livremente pelo tribunal, sendo certo que, o juiz
aprecia livremente as provas segundo a sua prudente convicção acerca de cada facto; a livre
apreciação não abrange os factos para cuja prova a lei exija formalidade especial, nem aqueles
que só possam ser provados por documentos ou que estejam plenamente provados, quer por
documentos, quer por acordo ou confissão das partes (nº 5 do artº 607º do CPC).

F - Da fundamentação de Direito
1. Dos direitos à informação do consumidor e à protecção dos seus interesses
económicos
O Requerente, enquanto consumidor (nº 1 do artº 2º Lei 24/96 de 31 de Julho (Lei de Defesa
do Consumidor)), ou seja, aquele a quem foram fornecidos bens, destinados a uso não
profissional, por pessoa que exerce com carácter profissional uma actividade económica que
vise a obtenção de benefícios, tem constitucionalmente prevista a defesa dos seus direitos
(artº 60, nº 1 da CRP), pois “Os consumidores têm direito à qualidadade dos bens e serviços
consumidos, à formação e à informação, à protecção da saúde, da segurança e dos seus
interesses económicos, bem como à reparação de danos”.
De entre os direitos do consumidor, especialmente protegidos, sobressai o seu direito à
informação (artº 3º alin. d) da Lei 24/96 de 31 de Julho - Lei de Defesa do Consumidor).
Neste âmbito, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto na fase de
negociações como na fase de celebração de um contrato, informar o consumidor de forma
clara, objectiva e adequada - a não ser que essa informação resulte clara e evidente do
contexto - nomeadamente, sobre o período de vigência do contrato, quando for o caso, ou se
o contrato for de duração indeterminada ou de renovação automática, sobre as condições
para a sua denuncia ou não renovação, bem como as respectivas consequências, incluindo, se
for o caso, o regime das contrapartidas prevista para a cessação antecipada dos contratos que
estabeleçam períodos contratuais mínimos (alin. h) do nº 1 do artº 8º da Lei 24/96).

4

O consumidor tem, ainda, direito, à protecção dos seus interesses económicos, impondo-se
nas relações jurídicas de consumo a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e a boa
fé, nos preliminares, na formação e ainda na vigência dos contratos (nº 1 do artº 9º da LDC).
Entre o Requerente e a Requerida foi celebrado um contrato de fornecimento de gás de
petróleo liquefeito (GPL) e uma Adenda nos termos da qual, e como contrapartida de
vantagens comerciais e outras, aquela se vinculou a cumprir um período de vigência de 60
meses.
Tendo em conta a matéria dada como assente, se conclui pelo efectivo cumprimento do dever
de informação à Requerente – nomeadamente quanto à questão do prazo do contrato e das
consequências da sua cessação antecipada –, e que competia à Requerida.
2. Da impossibilidade do cumprimento
Por outro lado, ficou provado que, no decurso da execução do contrato, ocorreu uma
impossibilidade objectiva da realização da prestação, por parte da Requerente.
Impossibilidade que não é superveniente (mas não era do conhecimento da Requerente), uma
vez que à data da celebração do contrato, já tinha sido decidido pelo Condomínio o
fornecimento de gás natural ao prédio, o que é incompatível com o fornecimento de gás de
petróleo liquefeito (GPL), a que se obrigou a Requerida.
Vejamos, agora, o disposto na lei (CC) quanto à impossibilidade objectiva da prestação.
Dispõe o nº 1 do artº 790º, que a obrigação se extingue quando a prestação se torna
impossível por causa não imputável ao devedor.
A impossibilidade do cumprimento não imputável ao devedor (prevista, cf. supra), abrange
situações de força maior, caso fortuito, impedimento por facto do outro outorgante ou facto
de terceiro, ou, ainda, impedimento da lei.
De notar, que apenas a impossibilidade absoluta extingue o negócio – o que se constata, no
caso em apreço, uma vez que os dois tipos de fornecimento de gás não podem coexistir no
mesmo edifício.
Cabe, aqui, considerar o Acordão do STJ (554/12.9TVLSB.L1.S1 de 29 de Junho de 2018, (…) “a
responsabilidade do devedor pelo não cumprimento é afastada sempre que a impossibilidade
superveniente da prestação derive de facto do credor ou de facto não imputável a um nem a
outro – caso fortuito ou de força maior; mas para que tal aconteça, incumbe ao devedor da
prestação, tratando-se de responsabilidade contratual, alegar e provar que a impossibilidade
da prestação não procedeu de culpa sua (artº 799, nº 1 do CC) (…)”
Ora, o caso fortuito assenta na ideia de imprevisibilidade (facto não se pode prever, mas seria
evitável se se tivesse previsto) e o de força maior tem subjacente a ideia de inevitabilidade
(acontecimento natural ou ação humana que, podia ter sido prevista ou prevenida, mas não se
pôde evitar em si ou nas consequências) – nenhuma destas situações aqui ocorre.
No caso em apreço, a impossibilidade não é superveniente.
Apenas a Requerente não tinha dela conhecimento – e ser-lhe-á imputável?

5

Em nosso entender, há que interpretar e decidir a questão à luz (1) do princípio da segurança
jurídica (CRP), (2) do princípio da boa fé no cumprimento dos contratos (nº 2 do artº 762º) e
(3) do comportamento que é exigível ao devedor (artº 799º e nº 2 do artº 487º)
1. Estado de Direito (artº 2º da CRP), implica protecção da segurança jurídica e a da
confiança dos cidadãos o que significa que devem ser protegidas e tuteladas as
expectativas emergentes de contratos validamente celebrados;
2. Do princípio da boa fé resulta que, no cumprimento das obrigações, assim como
no exercício do direto correspondente, devem as partes proceder de boa fé – aqui
se inserem as especiais obrigações das partes de informação e lealdade;
3. O devedor que falta culposamente ao cumprimento da obrigação torna-se
responsável pelo prejuízo que causa ao credor (artº 798º); sendo certo que
incumbe ao devedor provar que a falta de cumprimento não procede de culpa sua,
e a culpa é apreciada pela diligência de um bom pai de família, em face das
circunstâncias de cada caso (artº 799º).
É aplicável à responsabilidade contratual o princípio básico de que a culpa se mede em
abstracto (artº 487º, nº 2), tendo como padrão a diligência típica do bom pai de família,
incluindo a negligência, não só a falta de diligência, a deficiência da vontade, mas também a
falta de qualidades, aptidões ou discernimento exigíveis ao devedor; (cfr A. Varela
Obrigações, 2º -96); sendo certo que, para “afastar a presunção de culpa, o devedor necessita
de alegar e demonstrar a existência no caso concreto de circunstâncias especiais ou
excepcionais, que eliminem a censurabilidade da sua conduta (A. Varela, RLJ 119º-126).
Pelo que, “o devedor terá de provar – perante o disposto no nº 1 do artº 799º do CC - que foi
diligente, que se esforçou por cumprir, que usou daquelas cautelas e zelo que em face das
circunstâncias do caso empregaria um bom pai de família. Ou pelo menos, que não foi
negligente, que não se absteve de tais cautelas e zelo, que não omitiu os esforços exigíveis,
os que também não omitiria uma pessoa normalmente diligente (Galvão Telles, Obrigações,
3º, 310).
(todos sublinhados nossos)
No caso concreto, a Requerida provou a existência do seu direito em face da celebração do
contrato e do cumprimento das obrigações inerentes, na fase das negociações e da execução
do contrato.
Sobre a Requerente, aqui devedora, impende uma presunção de culpa de incumprimento que
cabia afastar demonstrando que o incumprimento não lhe é imputável.
Entendemos que, não obstante não ter sido interveniente na decisão do Condomínio, que lhe
veio a ser imposta, lhe cabia diligenciar por todas as vias (designadamente, junto da
administração do Condomínio), aquando aquisição da sua fracção ou, no momento da
celebração do contrato com a Requerida, no sentido de garantir que podia assumir uma
obrigação e vinculo pelo prazo (longo) de 60 meses.
Não o tendo feito, não agiu com todos os cuidados que são inerentes ao critério legal do bom
pai de família, sendo certo que, à luz do principio da boa fé na celebração do contrato e
cumprimento das obrigações e, ainda, no da certeza e segurança das relações jurídicas e do
direito, não se pode eximir às consequências do não cumprimento das suas obrigações.
Pelo que tem de improceder o pedido formulado pela Requerente.
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G – Decisão
Termos em que se decide julgar a presente ação como não provada e improcedente e absolver
a Requerida do pedido contra ela formulado, no sentido da não exigência da penalização
devida pela rescisão antecipada do contrato.

Notifiquem-se as partes da decisão.
Viana do Castelo, 15 de Julho de 2020

(Margarida Granwehr de Sousa)
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