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Processo n.º 912/2019 

Requerente: Jorge  

Requerida: S.A. 

 

1. Relatório 

 

1.1. O requerente, referindo que, em outubro de 2018, celebrou com a requerida um 

contrato para prestação de serviços de comunicações eletrónicas, nos termos do qual a 

demandada se obrigou a prestar os serviços ao demandante com recurso à tecnologia de fibra 

ótica e este último ficou adstrito a efetuar o pagamento do valor fixo mensal de € 29,99 (vinte e 

nove euros e noventa e nove cêntimos), alegou que a requerida nunca enviou ao requerente 

faturas mensais com o preço acordado de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 

cêntimos). Mais aduziu que, em cumprimento da sua contraprestação, foi procedendo à 

realização de pagamentos mensais naquele valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e 

nove cêntimos), porém, sem qualquer justificação, a requerida suspendeu a prestação dos 

serviços ao requerente em fevereiro de 2019. Acrescentou, ainda, que o facto de a requerida ter 

suspendido a prestação dos serviços não obstou a que o requerente continuasse a efetuar 

pagamentos mensais no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos), na 

expectativa de a demandada passar a cumprir pontualmente o contrato, o que continuou não 

veio a suceder. Alegou, por último, que, em face do que antecede, a aqui demandada recebeu, 

sem justificação, a quantia global de € 179,94 (cento e setenta e nove euros e noventa e quatro 

cêntimos), correspondente a pagamentos no valor de € 29,99 desde fevereiro até julho de 2019, 

tendo o demandante empobrecido em igual montante. Pede que o Tribunal julgue a ação 

procedente, condenando a requerida a cumprir pontualmente o contrato e, por via disso, a 

prestar os serviços de comunicações eletrónicas em fibra ótica pelo preço mensal de € 29,99 

(vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos) e, bem assim, condenando ainda a requerida a 

restituir ao requerente a quantia de € 179,94 (cento e setenta e nove euros e noventa e quatro 

cêntimos), salvo se outra superior se vier a apurar com o decurso da presente ação. 

 

1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual começou por alegar que, de 

facto, no dia 31.10.2018, mediante contacto telefónico, o requerente contratou o serviço 

TV+NET+VOZ por 24 meses, cujas condições aplicáveis foram enviadas para a sua morada e 

das quais resulta que o valor contratado foi de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 
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cêntimos), a que acresce o valor do aluguer do equipamento, ou seja, no caso da Box, de € 5,50 

(cinco euros e cinquenta cêntimos). Mais aduziu que, da chamada telefónica parece resultar que 

foi transmitido ao requerente exatamente que acrescia o valor da Box, pelo que se conclui que 

o demandante foi informado, desde o início, que o montante de € 29,99 (com as ofertas 

fornecidas) não incluía o valor mensal devido pelo aluguer da Box. Salientando que foi dada a 

oportunidade ao requerente de solicitar a audição da chamada telefónica por via da qual foi 

celebrado o contrato, o que não fez, acrescentou que, contudo, em abril de 2019, a título 

excecional, numa perspetiva de o cliente manter o serviço ativo, foi creditado na conta do 

demandante, montante relativo a 5 mensalidades de aluguer da Box, mediante notas de crédito 

visíveis na fatura relativa ao mês de abril de 2019. Alegou, ainda, que, diversamente do aduzido 

pelo requerente no seu articulado inicial, o serviço foi suspenso porque durante vários meses 

pagou apenas a quantia de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos), deixando 

todos os outros valores mensais atinentes ao aluguer da Box e relativos, até mesmo, a consumos 

por pagar. Aduziu, por último, que, não faz qualquer sentido reembolsar o requerente de valores 

que o mesmo sempre aceitou e que o próprio refere que tinha de pagar, pois correspondem à 

contraprestação devida pelos serviços que foram prestados, tanto assim que existem registos de 

utilização e consumo, conforme documentos juntos sob Docs. 12 a 16 com a contestação. 

Enfatizando, de resto, que o serviço foi desligado a 10.04.2019 por falta de pagamento de 

quantias devidas e não tem qualquer valor faturado a título de penalização por cessação 

antecipada do contrato, mas apenas a quantia relativa aos equipamentos que o demandante não 

devolveu (e se encontram na sua posse), que computa em € 300,69 (trezentos euros e sessenta 

e nove cêntimos), valor este que peticiona em sede de reconvenção, concluiu, pedindo que o 

Tribunal julgue a ação improcedente, absolvendo a requerida do pedido, e julgue a reconvenção 

procedente, condenando o requerente ao pagamento do valor de € 300,69 (trezentos euros e 

sessenta e nove cêntimos). 

 

2. Da admissibilidade da reconvenção 

Na sua contestação, veio a requerida também deduzir reconvenção, por via da qual 

peticionou a condenação do requerente ao pagamento da quantia de € 300,69 (trezentos euros 

e sessenta e nove cêntimos), relativa ao valor dos equipamentos de que é proprietária e o 

demandante conserva na sua posse, depois de desligado o serviço de comunicações eletrónicas 

a 10.04.2019. 
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Determina o n.º 4 do artigo 33.º da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV), aprovada pela 

Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que “[o] demandado pode deduzir reconvenção, desde que 

o seu objecto seja abrangido pela convenção de arbitragem.” [sublinhado nosso] 

Não se encontrando sujeita aos requisitos previstos na lei processual civil, a 

admissibilidade da dedução de reconvenção em processo arbitral depende, apenas, de que “o 

litígio ou a parte dele que é objeto do pedido reconvencional se possa incluir na convenção 

de arbitragem, independentemente da sua conexão ou correlação com o pedido do 

demandante”1 [negrito e sublinhado nossos]. 

Determina o artigo 1.º, n.º 1 da Lei da Arbitragem Voluntária (LAV), aprovada pela Lei 

n.º 63/2011, de 14 de dezembro, que “[d]esde que por lei especial não esteja submetido 

exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem necessária, qualquer litígio 

respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser cometido pelas partes, mediante 

convenção de arbitragem, à decisão de árbitros.” [negrito nosso] No mesmo sentido, o artigo 

10.º, n.º 1 do Regulamento do Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto (CICAP) 

estipula que “[a] submissão do litígio a decisão do Tribunal Arbitral depende da convenção das 

partes ou de estar sujeito a arbitragem necessária”. [negrito nosso] 

Resulta, com meridiana clareza, daquelas soluções normativas que a existência de 

convenção de arbitragem constitui o pressuposto basilar e inultrapassável em que 

assenta a arbitragem (voluntária), pelo que, excetuando a hipótese de a uma das partes 

assistir o direito potestativo de remeter uma questão litigiosa à arbitragem (“arbitragem 

necessária”), revela-se imprescindível, por princípio-regra, que os sujeitos processuais, no 

exercício e dentro dos limites da sua liberdade contratual, tenham submetido, por acordo de 

vontades, um determinado litígio, atual (compromisso arbitral) ou eventual (cláusula 

compromissória), à decisão de um tribunal arbitral (voluntário) – artigo 1.º, n.º 3 da LAV. 

Revertendo ao caso dos autos, revela-se pacífico que o objeto dos pedidos originais 

formulados pelo requerente se reconduz a um conflito de consumo, o qual se inscreve no âmbito 

dos serviços públicos essenciais, nos termos e para os efeitos dos artigos 1.º, n.º 2 e 15.º do 

Regime Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais (doravante “RJSPE”2), particularmente no 

                                            
1 MANUEL PEREIRA BARROCAS, Lei de Arbitragem Comentada, Coimbra, Almedina, 2013, p. 129. 

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 51/2019, de 
29.07. 
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“serviço de comunicações eletrónicas” (artigo 1.º, n.º 2, alínea d) do RJPSE), entendido como o 

“serviço oferecido em geral mediante remuneração, que consiste total ou principalmente no envio 

de sinais através de redes de comunicações eletrónicas, incluindo os serviços de 

telecomunicações e os serviços de transmissão em redes utilizadas para a radiodifusão (...)”3, 

pelo que nos movemos no domínio da denominada “arbitragem necessária” (rectius: arbitragem 

potestativa), em que a lei “substitui” a declaração negocial da entidade requerida.  

De igual modo, o litígio objeto do pedido reconvencional também se inclui, ainda, no 

âmbito da convenção de arbitragem (potestativa), na medida em que incide sobre uma alegada 

obrigação sucedânea de pagamento de quantum indemnizatório que a requerida considera 

correspondente ao valor dos equipamentos locados e afetos à prestação dos serviços de 

comunicações eletrónicas contratados pelo requerente, sequente a incumprimento, por este 

último, da obrigação primária de devolução de tais equipamentos, que emergiu com a resolução 

do contrato de prestação de serviços por falta de pagamento de quantias que a requerida 

entende devidas. 

Por conseguinte, admite-se o pedido reconvencional deduzido pela requerida. 

 

3. O objeto do litígio 

O objeto do litígio desdobra-se em três questões: a questão de saber se a requerida 

cumpriu pontualmente o contrato celebrado com o requerente; a questão de saber se assiste ou 

não ao requerente o direito à restituição da quantia de € 179,94 (cento e setenta e nove euros 

e noventa e quatro cêntimos); e a questão de saber se assiste à requerida o direito a 

indemnização que a mesma computa em € 300,69 (trezentos euros e sessenta e nove cêntimos). 

 

 

 

4. As questões a resolver 

Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e a contestação, há três 

questões a resolver: a questão de saber se as partes acordaram na cobrança de um valor mensal 

relativo ao aluguer da Box; a questão de saber se se verificam os pressupostos constitutivos do 

direito à restituição da quantia de € 179,94 (cento e setenta e nove euros e noventa e quatro 

                                            
3 Artigo 3.º, alínea ff) da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10.02., 
sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, 
de 31.07. 
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cêntimos) invocado pelo requerente; e a questão de saber se se verificam os requisitos 

constitutivos do direito a indemnização invocado pela requerida, no valor de € 300,69 (trezentos 

euros e sessenta e nove cêntimos), nos termos do instituto da responsabilidade civil. 

 

5. Fundamentos da sentença 

 

5.1. Os factos 

 

5.1.1. Factos provados 

Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a decisão da causa: 

a) A requerida tem como objeto principal a conceção, a construção, a gestão e a 

exploração de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas, a prestação de 

serviços de comunicações eletrónicas, dos serviços de transporte e difusão de sinal 

de telecomunicações de difusão e a atividade de televisão; 

b) O requerente foi consumidor dos serviços prestados pela requerida, para fins não 

profissionais; 

c) Em data não concretamente apurada, mas anterior a outubro de 2018, o requerente 

e a requerida celebraram contrato para prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas para a residência do demandante, sita no concelho de Espinho, 

nomeadamente televisão – ao qual estava associado 1 (uma) Box – e telefone, através 

da tecnologia ADSL – facto que se julga provado com base na gravação áudio junta 

aos autos pela requerida e reproduzida em sede de audiência de julgamento arbitral 

de 27.11.2019 (minutos 00:32 a 00:34, 4:47 a 4:50, 9:30 a 9:32) e nas declarações 

do requerente na mesma sede; 

d) Em dia não concretamente apurado do mês de outubro de 2018, a requerida 

contactou telefonicamente o requerente e propôs a celebração de contrato para 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas, para a residência descrita em c), 

referentes ao pacote “TV+NET+VOZ 100 FIBRA”, nomeadamente televisão (120 

canais sem Box), internet (com velocidade até 100 Mbps) e telefone fixo (chamadas 

incluídas para redes fixas nacionais – números começados por 2 – e chamadas para 

redes internacionais: 1000 minutos/mês para 50 destinos, entre as 21 horas e as 9 

horas), através da tecnologia de fibra ótica, além de um período de fidelização de 24 

(vinte e quatro) meses como contrapartida da subsidiação da instalação e ativação 
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dos serviços e ofertas promocionais, contra o pagamento pelo demandante do valor 

mensal fixo de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos) durante aquele 

período de fidelização, que não incluía o valor de aluguer de equipamentos, proposta 

que o requerente aceitou – facto que se julga provado com base na gravação áudio 

junta aos autos pela requerida e reproduzida em sede de audiência de julgamento 

arbitral de 27.11.2019 (minutos 11:32 a 13:00) e no documento junto a fls. 43-48 

dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

e) No contacto telefónico referido em d), o funcionário da requerida informou o 

requerente que todos os equipamentos afetos aos serviços contratados eram 

disponibilizados em regime de aluguer e tinham de ser devolvidos no final da 

execução do contrato – facto que se julga provado com base na gravação áudio junta 

aos autos pela requerida e reproduzida em sede de audiência de julgamento arbitral 

de 27.11.2019 (minutos 21:36 a 21:44); 

f) Em 31.10.2018, aquando da instalação dos serviços descritos em d) pela requerida, 

o requerente solicitou a manutenção na sua residência (e ligação ao serviço de 

televisão) da Box Full HD associada ao contrato descrito em c), com valor de catálogo 

de aluguer de € 4,47 (quatro euros e quarenta e sete cêntimos), sem IVA à taxa legal 

em vigor de 23 % incluído – facto que se julga provado com base no depoimento da 

testemunha em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em 27.11.2019 e 

no documento junto sob Doc. 1 com a resposta da requerida ao despacho proferido 

pelo Tribunal naquela sede, datada de 09.12.2019; 

g) Em 16.11.2018, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de novembro de 2018, no valor de € 37,16 (trinta e sete euros 

e dezasseis cêntimos), a pagar até 04.12.2018 e que se desdobra, nomeadamente, 

na quantia de € 5,17 (cinco euros e dezassete cêntimos), relativa ao aluguer da Box 

Full HD (no dia 31.10.2018 e no mês de novembro de 2018) – facto que se julga 

provado com base no documento junto a fls. 49-52 dos autos, cujo teor se dá aqui 

por integralmente reproduzido; 

h) Em 02.12.2018, o requerente procedeu ao pagamento da quantia de € 37,16 (trinta 

e sete euros e dezasseis cêntimos) objeto da fatura descrita em g) – facto que se 

julga provado com base no documento junto a fls. 53-56 dos autos, cujo teor se dá 

aqui por integralmente reproduzido; 
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i) Em 16.12.2018, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de dezembro de 2018, no valor de € 35,99 (trinta e cinco euros 

e noventa e nove cêntimos), a pagar até 02.01.2019 e que se desdobra, 

nomeadamente, na quantia de € 4,99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos), 

relativa ao aluguer da Box Full HD – facto que se julga provado com base no 

documento junto a fls. 53-56 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido; 

j) Em 08.01.2019, o requerente procedeu ao pagamento parcial da quantia objeto da 

fatura descrita em i), no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 

cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 57-58 

dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

k) Em 16.01.2019, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de janeiro de 2019, no valor de € 36,49 (trinta e seis euros e 

quarenta e nove cêntimos), a pagar até 01.02.2019 e que se desdobra, 

nomeadamente, na quantia de € 4,99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos), 

relativa ao aluguer da Box Full HD – facto que se julga provado com base no 

documento junto a fls. 57-58 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido; 

l) Na mesma data, a requerida emitiu um aviso de interrupção de fornecimento dos 

serviços, que o requerente recebeu, no qual solicitou o pagamento da quantia objeto 

da fatura descrita em i) até 18.02.2019, sob pena de suspensão do serviço após 

aquela data e cessação do contrato 30 dias após a mesma data – facto que se julga 

provado com base no documento junto a fls. 59-60 dos autos; 

m) Em 01.02.2019, o requerente procedeu ao pagamento parcial da quantia objeto da 

fatura descrita em k), no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 

cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 61-64 

dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

n) Em 16.02.2019, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de fevereiro de 2019, no valor de € 46,49 (quarenta e seis euros 

e quarenta e nove cêntimos), a pagar até 05.03.2019 e que se desdobra, 

nomeadamente, na quantia de € 4,99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos), 

relativa ao aluguer da Box Full HD – facto que se julga provado com base no 
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documento junto a fls. 61-64 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido; 

o) Em 19.02.2019, a requerida iniciou a interrupção da prestação dos serviços na 

residência do requerente, na sequência da qual o demandante, em 20.02.2019, 

enviou reclamação à requerida, que a recebeu em 21.02.2019, e foi restabelecida a 

prestação da plenitude dos serviços – facto que se julga provado com base nos 

documentos juntos a fls. 4, 41-42, 65-68, 88, 89 e 90 dos autos e sob Doc. 2 com a 

resposta da requerida ao despacho proferido pelo Tribunal em sede de audiência 

arbitral, datada de 09.12.2019, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, 

nas declarações do requerente e no depoimento da testemunha, estes últimos em 

sede de audiência de julgamento arbitral realizada em 27.11.2019; 

p) Em 02.03.2019, o requerente procedeu ao pagamento parcial da quantia objeto da 

fatura descrita em n), no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 

cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 65-68 

dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

q) Em 14.03.2019, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de março de 2019, no valor de € 54,99 (cinquenta e quatro 

euros e noventa e nove cêntimos), a pagar até 03.04.2019 e que se desdobra, 

nomeadamente, na quantia de € 4,99 (quatro euros e noventa e nove cêntimos), 

relativa ao aluguer da Box Full HD, e na quantia de € 17,50 (dezassete euros e 

cinquenta cêntimos), a título de “custos de restabelecimento” – facto que se julga 

provado com base no documento junto a fls. 65-68 dos autos, cujo teor se dá aqui 

por integralmente reproduzido; 

r) Em 18.03.2019, a requerida emitiu as notas de crédito, com os valores, de € 5,17 

(cinco euros e dezassete cêntimos), € 5,01 (cinco euros e um cêntimo), € 5,01 (cinco 

euros e um cêntimo), € 5,01 (cinco euros e um cêntimo) e € 5,01 (cinco euros e um 

cêntimo), correspondentes às quantias anteriormente debitadas nas faturas descritas 

sob alíneas g), i), k), n) e q), a título de aluguer da Box Full HD – facto que se julga 

provado com base nos documentos juntos a fls. 71-80 dos autos, cujo teor se dá aqui 

por integralmente reproduzido; 

s) Em 01.04.2019, o requerente procedeu ao pagamento parcial da quantia objeto da 

fatura descrita em q), no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 
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cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 69-70 

dos autos; 

t) Em 12.04.2019, depois de ter realizado o desligamento dos serviços em 10.04.2019, 

a demandada interpelou o demandante a proceder, no prazo de 30 (trinta) dias, à 

devolução dos equipamentos  que tinha em sua posse, sob pena de pagamento de 

indemnização – facto que se julga provado com base nos documentos juntos a fls. 90 

dos autos e sob Doc. 3 com a resposta da requerida ao despacho proferido pelo 

Tribunal em sede de audiência arbitral, datada de 09.12.2019, cujo teor se dá por 

integralmente reproduzido; 

u) Em 14.04.2019, a requerida emitiu a fatura, que o requerente recebeu, relativa ao 

período de faturação de abril de 2019, no valor de € 16,83 (dezasseis euros e oitenta 

e três cêntimos), a pagar até 08.05.2019 e que se desdobra, nomeadamente, na 

quantia de € 1,66 (um euro e sessenta e seis cêntimos), relativa ao aluguer da Box 

Full HD – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 69-70 dos 

autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

v) Em 29.04.2019, o requerente procedeu ao pagamento parcial da quantia objeto da 

fatura descrita em u), no valor de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove 

cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 81-82 

dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido; 

w) Em 01.06.2019, o requerente efetuou pagamento no valor de € 29,99 (vinte e nove 

euros e noventa e nove cêntimos) – facto que se julga provado com base no 

documento junto a fls. 83-84 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido; 

x) Até à presente data, o requerente não procedeu à devolução da Box Full HD à 

requerida – facto admitido por acordo e julgado provado com base nas declarações 

do requerente em sede de audiência de julgamento arbitral realizada em 27.11.2019. 

 

5.1.2. Factos não provados 

Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, para além dos que se encontram 

em contradição com os julgados provados e dos prejudicados por estes, inexistem quaisquer 

outros factos alegados e não provados com pertinência e interesse para a boa decisão em causa. 
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5.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos 5.1.1. e 5.1.2. 

desta sentença 

Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do CPC, o Tribunal 

formou a sua prudente convicção, apreciando livremente, e à luz das regras da experiência 

comum, o conjunto da prova produzida nos autos, recorrendo ao exame dos documentos juntos 

ao processo pelas partes, à gravação áudio junta pela requerida, às declarações do requerente 

e ao depoimento da testemunha (funcionário administrativo na requerida) em sede de audiência 

de julgamento arbitral de 27.11.2019, 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 

sob ponto 5.1.1. supra, cumpre assinalar, em primeiro lugar, que, diversamente da posição 

assumida pelo requerente após a reprodução da gravação áudio junta aos autos pela requerida, 

ficou o Tribunal convencido, com suficiente segurança, que o dito ficheiro fonográfico 

corresponde, de facto, ao contacto telefónico por via do qual as partes concluíram o contrato 

aqui em apreço, atenta, sobretudo, a identidade da voz do aqui demandante com a da pessoa 

que assume a qualidade de cliente no registo áudio, mas também a mesmidade entre os dados 

pessoais (nome, morada) e contacto telefónico (telemóvel) transmitidos pelo dito cliente naquele 

diálogo gravado e os indicados pelo demandante no seu requerimento inicial, extensível à 

identidade da pessoa com quem o requerente, em audiência arbitral, alegou ter interagido por 

altura da conclusão ora em análise (funcionário da aqui requerida), bem como à caracterização 

dos serviços que, até então, havia contratado com a demandada e permaneciam ativos na sua 

residência (televisão e telefone fixo, com recurso à tecnologia ADSL). 

Em segundo lugar, no que concerne às decisões em matéria de facto sob alíneas d) a f) 

do elenco de factos julgados provados, impõe-se esclarecer que, a partir da gravação áudio 

carreada para os autos pela requerida, do depoimento da testemunha e do documento junto sob 

Doc. 1 com a resposta da requerida de 09.12.2019, concluiu o Tribunal que, embora no contacto 

telefónico mantido com o funcionário da requerida, não tenha sido convencionada a prestação 

do serviço de televisão com recurso ao aluguer de uma Box [até porque, como explicado pelo 

depoente, a prestação do serviço através da tecnologia Fibra – ao contrário do serviço ADSL 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) –, não carece de set-top box ou recetor de televisão], no 

ato de instalação, por força de manifestação de vontade nesse sentido pelo requerente, foi 

acordada a manutenção no local de consumo da Box Full HD anteriormente afeta ao serviço 
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ADSL ali prestado pela demandada, em regime de aluguer (que é sempre um contrato oneroso 

– cf. artigos 1022.º e 1023.º do Código Civil), em coerência com o que havia sido oportunamente 

transmitido no momento da conclusão do vínculo negocial. 

Em terceiro e último lugar, no que tange à decisão em matéria de facto sob alínea o) do 

ponto 5.1.1. supra, importa frisar que o requerente, questionado pelo Tribunal sobre o alegado 

restabelecimento dos serviços pela requerida, enveredou por um discurso tergiversante e 

confuso, tendo admitido, num primeiro momento, que o serviço foi, de facto, religado, para, 

numa segunda instância, afirmar que considera que esteve sem serviço desde 19.02.2019 e, por 

último, esclarecer que, após a interrupção do seu fornecimento, desligou, motu proprio, a 

instalação do serviço de televisão efetuada pela requerida e passou a consumir, tão-só, a oferta 

de serviços de programas proporcionada pela Televisão Digital Terrestre (TDT). Para a tomada 

da decisão em matéria de facto no sentido assumido, concorreram, em particular, o depoimento 

da testemunha e os documentos juntos a fls. 88-90 dos autos e sob Doc. 2 com a resposta da 

requerida ao despacho proferido pelo Tribunal em sede de audiência arbitral, devidamente 

articulados e concatenados entre si, visto que o depoente explicou que o barramento dos serviços 

associados a um pacote “ Fibra” opera de forma gradual, num hiato temporal de cerca de 24 

horas, surtindo os seus primeiros efeitos na impossibilidade de realização de chamadas 

telefónicas, o que justifica, de modo plausível, que, nos registos de tráfego diário na Internet 

comprovadamente referentes ao serviço prestado no imóvel do requerente (com o endereço de 

username– cf. documento junto sob Doc. 2 com a resposta da requerida de 09.12.2019), não se 

tenha sentido um impacto sensível nos consumos efetuados entre a data de início da execução 

progressiva do corte (19.02.2019) e a data de restabelecimento do serviço, sequente à 

reclamação do requerente (expedida pelo demandante em 20.02.2019 e recebida pela 

demandada em 21.02.2019), os quais se mantiveram naquele período e nos meses seguintes. 

Diga-se, aliás, a este propósito, que o requerente admitiu, em audiência arbitral, que os seus 

sobrinhos tenham sido responsáveis pela realização dos consumos de dados da Internet desde 

o momento da religação até ao desligamento consumado em 10.04.2019 (dado que o requerente 

reconheceu ter partilhado com os seus sobrinhos a password da rede de internet da sua 

residência), sem embargo de, já em 04.12.2019, por intermédio de exposição dirigida a estes 

autos após a realização da audiência arbitral (e, como tal, extemporânea e sem cabimento na 

marcha processual), ter transmitido que “(…) confrontados os meus sobrinhos, eles 

perentoriamente dizem-me que não fizeram uso da minha internet, até porque eles têm internet 

na sua casa.” 
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5.2. Resolução das questões de direito 

 

5.2.1. Da natureza e regime jurídico aplicável ao contrato celebrado entre o 

requerente e a requerida e sua submissão ao modelo do contrato de adesão 

Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões a resolver, 

depois de devidamente delimitado o objeto do litígio, cumpre ao Tribunal, em primeiro lugar, 

aquilatar se as partes acordaram na cobrança de um valor mensal relativo ao aluguer da Box, a 

fim de concluir se a requerida cumpriu pontualmente ou não o contrato celebrado com o 

requerente. 

Porém, antes de nos pronunciarmos concretamente sobre a primeira questão a dirimir, 

importa caraterizar a natureza e regime jurídico aplicáveis ao vínculo negocial celebrado entre 

requerente e requerida. 

Assim, atendendo à matéria de facto julgada provada, maxime às asserções constantes 

das alíneas a), b), d) e f) do ponto 5.1.1. desta sentença, resulta que entre requerente e 

requerida foi celebrado contrato para prestação, pela segunda ao primeiro, de serviços de 

comunicações eletrónicas, nomeadamente, televisão, internet e telefone fixo na habitação do 

demandante.  

Trata-se, portanto, de um contrato de prestação de serviço, previsto no artigo 1154.º do 

Código Civil, de modalidade inominada, nos termos do qual a requerida obrigou-se a proporcionar 

ao requerente o resultado da sua atividade empresarial, mais concretamente o fornecimento 

permanente dos serviços de televisão, internet e telefone fixo, encontrando-se o requerente 

adstrito à contraprestação, de execução periódica, consistente no pagamento de uma 

mensalidade previamente convencionada, sem prejuízo de outros valores devidos, 

designadamente, pela realização de consumos adicionais, não compreendidos no “pacote” 

contratado, ou pela subscrição de canais codificados (vulgo, canais premium). 

Ademais, como já vimos retro, o objeto do contrato integra-se na categoria dos serviços 

de interesse geral abrangidos pelo Regime Jurídico dos Serviços Públicos Essenciais – o “serviço 

de comunicações eletrónicas” (artigo 1.º, n.º 2, alínea d) do RJPSE) –, entendido como o “serviço 

oferecido em geral mediante remuneração, que consiste total ou principalmente no envio de 

sinais através de redes de comunicações eletrónicas, incluindo os serviços de telecomunicações 

mailto:cicap@cicap.pt
http://www.cicap.pt/


 
TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 Fax 225026109  
e.mail: cicap@cicap.pt  www.cicap.pt   

 

e os serviços de transmissão em redes utilizadas para a radiodifusão (...)”4, 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 comunicações eletrónicas], 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 em apreciação, o requerente e a requerida são, assim, de qualificar, 

respetivamente, como utente e prestadora de serviços públicos essenciais, o que importa, em 

particular, para a demandada, a vinculação ao cumprimento de obrigações de serviço 

público, imanentes à essencialidade dos serviços de interesse económico geral em causa na 

relação contratual jurídico-privada celebrada com o demandante, nomeadamente o dever de 

assegurar a continuidade do fornecimento dos serviços, proporcionando ao consumidor a sua 

utilização, sem interrupções, de acordo com elevados padrões de qualidade, seja sob o ponto de 

vista da fiabilidade do serviço, seja sob o ponto de vista do grau de satisfação e de proteção dos 

interesses do utente, salvo caso fortuito ou de força maior e, claro, a hipótese de incumprimento 

da obrigação principal de pagamento do preço devido pelos serviços prestados por parte do 

utente, mas, aqui, desde que a suspensão tenha sido precedida da observância da obrigação 

de envio de pré-aviso adequado (artigos 5.º, n.º 5 e 7.º do RJSPE e artigos 39.º, n.º 3, 

alínea i) e 52.º-A da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro). 

E, bem assim, na situação vertente, constata-se, ainda, que o contrato para prestação 

daquele serviço público essencial foi celebrado entre um profissional (a requerida) e um 

consumidor (o requerente), logo constitui contrato de prestação de serviços de consumo, sendo, 

portanto, fonte de relação jurídica de consumo, entendendo-se como tal o ato pelo qual uma 

pessoa que exerce, com carácter profissional, uma atividade económica com escopo lucrativo, 

fornece bens, presta serviços ou transmite quaisquer direitos a um sujeito que os destina e com 

eles visa satisfazer uma necessidade pessoal ou familiar, pelo que se encontra sujeito às regras 

da Lei de Defesa do Consumidor (cf. artigo 2.º, n.º 1)5.  

                                            
4 Artigo 3.º, alínea ff) da Lei das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10.02., 
sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, 
de 31.07. 
5 Lei n.º 24/96, de 31.07, sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 63/2019, de 16.08 (em vigor desde 15.09.2019). 
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Ora, como tal, 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 de Defesa do Consumidor, cujo artigo 8.º, n.º 1, determina que, tanto na fase de 

negociações como na fase de celebração de um contrato, recai sobre o fornecedor de bens ou 

prestador de serviços o dever de informar o consumidor, de forma clara, objetiva e adequada, 

sobre um vasto conjunto de condições contratuais nele elencadas, nomeadamente o “[p]reço 

total dos bens ou serviços, incluindo os montantes das taxas e impostos” [alínea c)] e “[a]s 

consequências do não pagamento do preço do bem ou serviço” [alínea l)], 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.ºs 1 e 3 do RJSPE), e a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, por via do seu artigo 48.º, n.º 1, o 

qual postula que a oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público é “objeto 

de contrato, do qual devem obrigatoriamente constar, de forma clara, exaustiva e facilmente 

acessível”, um conjunto de elementos, entre os quais “[o]s detalhes dos preços” [alínea f)] e 

“[a] duração do contrato, as condições de renovação, de suspensão e de cessação dos serviços 

e do contrato” [alínea g)]. 

De resto, cumpre ainda sublinhar que o negócio jurídico em causa constitui um contrato 

de adesão, cujas cláusulas contratuais foram pré-elaboradas pela requerida e o aderente (o 

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, bem como a extensão 

da sua admissibilidade, sistema este que funciona como um mecanismo de proteção daquele 

que se limita a aderir ao programa contratual. 

Quando, como sucede na situação em apreço, está em causa um contrato formado com 

recurso à predisposição de cláusulas contratuais gerais, a efetiva incorporação destas no contrato 

singular depende da verificação de dois pressupostos: em primeiro lugar, a sua aceitação 
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(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 Civil6. 

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 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 

                                            
6 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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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, 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”7, 

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. 

Last but not the least, o caso dos autos evidencia o recurso, pela requerida, a um 

específico modo de contratar: a celebração do contrato sem a presença física simultânea das 

partes, através do telefone [cf. alínea d) do ponto 5.1.1. supra]. O que nos remete para o regime 

                                            
7 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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jurídico dos contratos de consumo celebrados à distância, constante do Decreto-Lei n.º 24/2014, 

de 14 de fevereiro8, isto porque, para efeitos daquele diploma, considera-se: 

- «Contrato celebrado à distância», um contrato celebrado entre o consumidor e o 

fornecedor de bens ou o prestador de serviços sem presença física simultânea de ambos, e 

integrado num sistema de venda ou prestação de serviços organizado para o comércio à distância 

mediante a utilização exclusiva de uma ou mais técnicas de comunicação à distância até à 

celebração do contrato, incluindo a própria celebração [artigo 3.º, alínea f)]; 

- «Consumidor», a pessoa singular que atue com fins que não se integrem no âmbito 

da sua atividade comercial, industrial, artesanal ou profissional [artigo 3.º, alínea c)]; 

- «Fornecedor de bens ou prestador de serviços», a pessoa singular ou coletiva, 

pública ou privada, que, num contrato com um consumidor, atue no âmbito da sua atividade 

profissional, ou através de outro profissional, que atue em seu nome ou por sua conta [artigo 

3.º, alínea i)]; e 

- «Técnica de comunicação à distância», qualquer meio que, sem a presença física 

e simultânea do fornecedor de bens ou prestador do serviço e do consumidor, possa ser utilizado 

tendo em vista a celebração do contrato entre as referidas partes [artigo 3.º, alínea m)]. 

Na situação em apreço, reveste meridiana clareza que estamos na presença de uma 

relação jurídica de consumo sujeita à disciplina normativa do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 14 de 

fevereiro, na medida em que em causa está a celebração de contrato de prestação de serviços 

de comunicações eletrónicas celebrados à distância, através de uma técnica de comunicação à 

distância – o telefone – em que o requerente, porque os contratou para uso pessoal, é um 

consumidor, e a requerida, porque os comercializou no exercício da sua atividade económica 

com escopo lucrativo, é um prestador de serviços. 

 

5.2.2. Da existência (ou não) de acordo entre as partes quanto à cobrança de 

um valor mensal relativo ao aluguer da Box 

                                            
8 Que aprovou o Regime Jurídico dos Contratos de Consumo celebrados à distância e fora do 
estabelecimento comercial, alterado pela Lei n.º 47/2014, de 28 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 
78/2018, de 15 de outubro (em vigor desde 1 de janeiro de 2019, nos termos do seu artigo 4.º). 
Transpôs para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2011/83/UE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Diretiva n.º 
93/13/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, e 
que revoga a Diretiva n.º 85/577/CEE, do Conselho, e a Diretiva n.º 97/7/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho. 
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Posto tudo o que antecede, importa, então, apreciar e decidir a primeira questão 

decidenda, a qual, conforme resultou da discussão mantida entre as partes em audiência arbitral, 

entronca com o verdadeiro e único ponto de discórdia que está na base de todo o litígio de que 

aqui se conhece: a questão de saber se requerente e requerida acordaram na cobrança de um 

valor mensal relativo ao aluguer da Box Full HD. 

Na verdade, se dúvidas não subsistem para as partes (e para o Tribunal) que foi 

convencionado o pagamento, pelo requerente, de um valor fixo mensal de € 29,99 (vinte e nove 

euros e noventa e nove cêntimos) – cf. proposta contratual apresentada no contacto telefónico 

pela requerida (e aceite pelo requerente) e confirmação do contrato celebrado à distância, junta 

a fls. 43-48 dos autos, em observância do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 24/2014, de 

14 de fevereiro [vide alínea d) do ponto 5.1.1. supra] – e, bem assim, resulta demonstrado pela 

gravação áudio carreada pela requerida que, aquando do referido contacto telefónico, não foi 

acordada a prestação do serviço de televisão com recurso a uma set-top box (até porque, como 

explicado pela testemunha em audiência arbitral, a prestação daquele serviço através da 

tecnologia Fibra não carece de recetor de televisão), certo é, também, que, em tal ocasião, o 

requerente foi devidamente informado pelo funcionário da requerida que todos os equipamentos 

afetos aos serviços contratados eram facultados em regime de aluguer (que é sempre um 

contrato oneroso – cf. artigos 1022.º e 1023.º do Código Civil) – cf. alínea e) do ponto 5.1.1. 

supra – e, de resto, resulta expressamente postulado, de forma visível, no resumo das condições 

relativas à adesão ao pacote “TV+NET+VOZ 100 FIBRA” de fls. 43-48 dos autos que o valor da 

mensalidade de € 29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos) “não inclui valor de 

aluguer de equipamentos”. Com efeito, resulta evidenciado pelo acervo probatório disponível nos 

autos que, no ato de instalação do novo pacote de serviços contratado pelo requerente, este 

solicitou à requerida que mantivesse no seu local de consumo (e estabelecesse a ligação ao 

serviço de televisão) a Box Full HD associada ao serviço ADSL que, até então, se encontrava 

montado na sua residência, o que foi aceite pela requerida e importou uma alteração do preço 

mensalmente devido pelo demandante [em concreto, um acréscimo de € 4,99 – cf. alíneas g), 

i), k), n) e q) do ponto 5.1.1. supra], de acordo com as condições contratuais já predispostas 

por aquela última e acolhidas pelo aqui demandante, vertidas no documento de confirmação da 

celebração do vínculo negocial celebrado à distância. 

Pelo exposto, e considerando que o único fundamento aduzido pelo requerente para 

questionar a legalidade da interrupção da prestação dos serviços de comunicações eletrónicas 

(e posterior resolução do respetivo contrato) radicava na ausência de acordo quanto à cobrança 
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de valor devido pelo aluguer da Box Full HD (que se concluiu existir), tem de improceder a 

primeira pretensão formulada pelo requerente.   

5.2.3. Da verificação dos requisitos constitutivos do direito à restituição da 

quantia de € 179,94 (cento e setenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos) 

invocado pelo requerente 

Resolvida a primeira questão decidenda, cumpre, agora, ao Tribunal emitir pronúncia 

acerca da segunda questão a solucionar oportunamente identificada, qual seja a de aferir se se 

verificam os pressupostos constitutivos de que depende o direito à restituição do montante de € 

179,94 (cento e setenta e nove euros e noventa e quatro cêntimos) de que o requerente se 

arroga e opõe à requerida. 

Como o próprio requerente veio a reconhecer no âmbito da discussão da causa em sede 

de audiência de julgamento, a quantia cuja restituição peticiona respeita aos seis pagamentos 

no valor de € 29,99/cada que efetuou nos meses de janeiro a junho (e não nos meses de 

fevereiro a julho, como aduzido sob artigo 11.º do requerimento inicial) – cf. alíneas j), n), p), 

s), v) e w) do ponto 5.1.1. supra. E como se alcança da alegação vertida no seu articulado inicial, 

a causa de pedir da pretensão restitutória do requerente radica na alegada não realização da 

prestação de fornecimento permanente dos serviços de televisão, internet e telefone fixo por 

parte da demandada, direito à restituição esse que, no seu entender, dentro do universo das 

fontes das obrigações, é subsumível à figura do enriquecimento sem causa (artigo 473.º e 

seguintes do Código Civil). 

Ora, 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. 
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Destarte, no caso em apreço, considerando que a requerida já operou a resolução do 

contrato – como se extrai do facto julgado provado sob alínea t) do ponto 5.1.1. supra – e a 

mesma, ao contrário do princípio-regra (artigo 434.º, n.º 1, 1.ª parte do Código Civil), apenas 

produz efeitos para o futuro (artigo 434.º, n.º 2, 1.ª parte do Código Civil), por estar em causa 

um vínculo negocial de execução continuada, afigura-se legítimo o recurso à figura do 

enriquecimento sem causa, tendo em vista a restituição do que foi prestado (alegadamente) sem 

causa justificativa. 

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 situação hipotética em que ele estaria, se não tivesse ocorrido qualquer 
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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»9, 

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»10 e «(…) a ausência de causa 

jurídica deve ser definida em sentido subjetivo, como a não obtenção do fim visado 

com a prestação»11. 

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 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 a já referida repetição do indevido, que comporta as situações previstas nos 

artigos 476.º a 478.º do Código Civil. 

                                            
9 LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações – Volume I, 5.ª edição, Almedina, 
2006, p. 414. 
10 Idem, ibidem 
11 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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Posto isto, e revertendo, novamente, ao caso em análise, quanto às deslocações 

patrimoniais descritas sob alíneas j) e m) do ponto 5.1.1. supra, correspondentes a pagamentos 

parciais das quantias objeto das faturas relativas aos períodos de faturação (e de consumo) de 

dezembro de 2018 e janeiro de 2019, nem o próprio requerente, no seu requerimento inicial, 

ventilou que a requerida deixou de assegurar a continuidade do fornecimento dos serviços 

contratados, porquanto, nesta parte, inexiste sequer congruência entre o pedido e a causa de 

pedir em que aquele se estriba. 

No que tange ao pagamento a que se refere a alínea p) do mesmo elenco de factos 

julgados provados, imputado aos serviços de comunicações liquidados no mês de fevereiro de 

2019, não resulta seguro do material instrutório carreado e produzido nos autos, concretamente 

das declarações do requerente, do depoimento testemunhal de e dos registos de tráfego na 

World Wide Web juntos a fls. 88-90 dos autos, que o processo de suspensão gradual do 

fornecimento dos serviços, despoletado em 19.02.201912, determinou o barramento do acesso a 

todos os serviços, dado que, após a receção de uma reclamação do demandante em que este 

solicitou a correção das faturas até então emitidas (nomeadamente, aquela cujo não pagamento 

determinou o desencadeamento do processo de suspensão do fornecimento dos serviços) com 

fundamento na ausência de acordo quanto à cobrança de valor relativo ao aluguer da Box Full 

HD (correspondente à parcela não paga da fatura de dezembro de 2018) – e embora a tal não 

estivesse obrigada, à luz do disposto no n.º 4 do artigo 52.º-A da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, na medida em que, sem embargo de a reclamação apresentar data de elaboração de 

14.02.2019, na verdade só foi expedida em 20.02.2019, isto é, em data posterior àquela em que 

                                            
12 E devidamente precedido da emissão e comunicação de pré-aviso ao requerente por falta de 
pagamento do valor total constante da fatura relativa ao período de dezembro de 2018, como 
determinado pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 52.º-A da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, tendo a requerida 
feito consignar expressamente nesse pré-aviso a concessão de prazo adicional para pagamento de 30 
dias (desde a data da sua emissão em 16.01.2019, considerando a receção no dia útil seguinte) e, bem 
assim, indicado especificamente a consequência do não pagamento (ou, em alternativa, da não 
celebração de um acordo de pagamento em prestação) – nomeadamente, a interrupção do serviço e 
a resolução automática do contrato, findo um novo período de 30 dias (de suspensão) sem que o 
demandante tenha procedido ao pagamento da totalidade dos valores em dívida ou sem que tenha 
sido celebrado um acordo de pagamento por escrito –, como ainda os meios ao dispor do requerente 
para a regularização dos valores em dívida (Multibanco, cheque ou vale postal) – cf. alíneas i), j) e l) 
do ponto 5.1.1. supra. De resto, verificando que o requerente não efetuou o pagamento da totalidade 
da quantia em débito (persistindo em apenas despender a quantia de € 29,99, quando o valor global 
da fatura eram € 35,99), no dia 19.02.2019, a requerida iniciou, legitimamente, o processo de 
suspensão gradual do fornecimento dos serviços. 
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deveria ter início a suspensão –, a demandada operou o restabelecimento da plenitude dos 

serviços. Destarte, em face do que antecede, não se julga sequer verificado fundamento para 

uma redução proporcional da mensalidade liquidada na fatura de fevereiro de 2019, resultando 

prejudicada qualquer equação de um eventual direito à restituição de parte da quantia de € 

29,99 que assistisse ao requerente. 

Na decorrência do que antecede, no que respeita aos pagamentos descritos sob alíneas 

s) e v) daquele ponto 5.1.1. supra, diversamente do aduzido pelo requerente, a requerida, nos 

respetivos períodos de faturação de março e abril de 2019, assegurou a prestação dos serviços 

de comunicações eletrónicas, pelo que, por efeito do sinalagma funcional, a composição ou 

conformação qualitativa do património das partes continua a alcançar-se, legitimamente, com a 

entrega da contraprestação pelo demandante. Já no que concerne à deslocação patrimonial 

julgada provada sob alínea w) do ponto 5.1.1. desta sentença, tendo a mesma ocorrido em data 

(01.06.2019) bastante posterior ao desligamento dos serviços (sequente à resolução do contrato) 

– consumado, este, em 10.04.2019 –, e sendo ela expressão de uma prática reiterada e 

constante do requerente, teleologicamente orientada à obtenção, ainda, do fornecimento dos 

serviços, com a intenção, portanto, de cumprir a sua obrigação principal já inexistente, cremos, 

quanto a este último pagamento, que assiste ao requerente o direito à sua restituição, pelo que, 

em conformidade, condena-se a requerida a devolver ao requerente a quantia de € 

29,99 (vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos), absolvendo-se, no mais, a 

demandada do pedido.   

 

5.2.4. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito a indemnização 

invocado pela requerida, no valor de € 300,69 (trezentos euros e sessenta e nove 

cêntimos), nos termos do instituto da responsabilidade civil 

Por último, compete a este Tribunal conhecer e decidir do mérito do pedido 

reconvencional formulado pela requerida, fundado no alegado incumprimento, pelo requerente, 

de obrigação de restituição de equipamentos afetos à prestação dos serviços de comunicações 

eletrónicas cessada em 10.04.2019, uma pretensão que, como se verá de seguida, é merecedora 

de tutela nos termos do instituto da responsabilidade civil. 

Por princípio, em obséquio aos princípios da autonomia privada e da igualdade, vigora a 

regra segundo a qual os prejuízos devem ser suportados pelo portador ou titular dos interesses 

afetados, não podendo este repercuti-los na esfera de terceiros. Trata-se de um como corolário 

lógico da velha máxima latina casum sentit dominus, que pode ser muito literalmente traduzida 
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como “o dono sofre o acaso”. Porém, em certos casos, quando alguém atuou (por ação ou por 

omissão) como condição de um certo prejuízo, este já pode ser imputado a certa pessoa 

(tipicamente a quem o causou ou, podendo fazê-lo, não o evitou): estamos, em tais situações, 

no domínio da responsabilidade civil, cuja finalidade primordial consiste, precisamente, 

eliminar um dano, mediante reconstituição natural (recompor a materialidade da situação ou 

bem jurídico lesado) ou, se aquela não for possível, mediante a reintegração por um equivalente 

indemnizatório, acrescendo ainda à função resssarcitória a compensação por danos não 

patrimoniais. 

Com efeito, a questão fulcral na responsabilidade civil consiste em saber quando e em 

que termos alguém deve indemnizar um prejuízo sofrido por outrem, que é o mesmo que 

responder à difícil questão da imputação de um dano a uma pessoa por ele responsável, 

que não se integre no âmbito dos danos social e juridicamente aceites. 

Para que possamos falar em responsabilidade civil, certos pressupostos têm de estar 

reunidos. Estes pressupostos, genéricos, aplicam-se indiscriminadamente a todas as modalidades 

de responsabilidade civil, cuja existência é, por sua vez, determinada pelas diferentes normas 

de imputação. Várias categorizações de pressupostos foram sendo elencadas pela doutrina, 

sendo que a mais comum enumera cinco pressupostos cumulativos da responsabilidade civil 

enquanto fonte de obrigações, a saber: 

1) facto humano voluntário, objetivamente controlável ou dominável pela 

vontade, que tanto pode consistir numa ação (facto positivo) que viole o dever geral 

de abstenção ou de não intervenção na esfera do titular do direito absoluto, como 

numa omissão ou abstenção (facto negativo); 

2) ilicitude, enquanto reprovação da conduta do agente em termos de antijuridicidade, 

nuns casos por violação de um direito absoluto de terceiro ou violação de uma norma 

destinada a proteger interesses alheios, noutros casos pelo incumprimento das suas 

obrigações pelo devedor; 

3) culpa, enquanto juízo de reprovação ou censura do agente que, em face das 

circunstâncias do caso concreto, e atendendo às suas capacidades, podia e devia ter 

agido de modo diferente; 
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4) dano, entendida como “toda a perda causada em bens jurídicos, legalmente 

tutelados, de caráter patrimonial ou não”13 e, para os efeitos da obrigação de 

indemnizar, enquanto reflexo ou efeito do dano natural no património do lesado, por 

via da destruição, subtração ou deterioração de uma coisa, correspondente à 

diferença entre o estado atual do património do lesado e o estado em que ele estaria, 

no mesmo momento, se a lesão não tivesse ocorrido, abrangendo, portanto, a 

diminuição do património já existente (dano emergente) como o seu não aumento 

(lucro cessante); e 

5) nexo de causalidade entre o facto gerador da responsabilidade e o dano infligido 

na esfera jurídica do lesado, sendo o primeiro, no processo factual que, em concreto, 

conduziu ao dano, condição sine qua non e causa adequada do segundo, ou, por 

outras palavras, é, pois, necessário escolher, de entre todos os factos que conduziram 

à produção do dano (condições necessárias), aquele que, segundo o curso normal 

das coisas, se pode considerar apto a produzir o dano (condição adequada), 

afastando-se todos os demais que só por virtude de circunstâncias extraordinárias ou 

excecionais o passam ter determinado. 

 

Por outro lado, no quadro da tipologia das modalidades de responsabilidade civil, é típica 

a adoção da summa divisio entre responsabilidade civil contratual ou obrigacional e 

responsabilidade civil extracontratual, extraobrigacional, aquiliana ou delitual, 

emergindo a primeira do incumprimento ou violação de uma obrigação, fundada num contrato, 

num negócio jurídico unilateral ou na própria lei, enquanto a segunda radica na violação de 

direitos absolutos ou de normas legais de proteção de interesses alheios. Sendo certo que 

qualquer uma das modalidades enunciadas despoleta a mesma consequência – a obrigação de 

indemnizar –, regulada, em termos comuns, nos artigos 562.º a 572.º do Código Civil, foi 

também o próprio legislador que autonomizou, na sistemática do Código, a responsabilidade 

contratual da responsabilidade extracontratual, remetendo aquela para os artigos 798.º e 

seguintes do diploma básico do Direito Privado comum e esta última para os artigos 483.º e 

seguintes do mesmo compêndio legal. 

                                            
13 JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, 1990, pp. 480-481. 
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Outro conjunto de modalidades da responsabilidade civil com respaldo legal é aquele que 

distingue entre responsabilidade civil por factos ilícitos e culposos (artigos 483.º a 498.º 

do Código Civil), responsabilidade (civil) pelo risco (artigos 499.º a 510.º do Código Civil) e 

responsabilidade civil por atos lícitos ou responsabilidade pelo sacrifício.  

Em extrema síntese, a primeira modalidade corresponde à responsabilidade civil 

subjetiva, baseada na ideia da culpa individual do autor do facto, enquanto a segunda e terceira 

modalidades traduzem uma responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa ou de 

outros fatores pessoais, apenas associada à verificação de certos fatores objetivos. No caso da 

responsabilidade pelo risco, a mesma não é alheia, antes mantem estreita conexão com a ideia 

de que, com a evolução técnica e tecnológica inerente à mundividência atual, vivemos numa 

“sociedade de risco”, pelo que a convivência em sociedade implica sempre uma perigosidade, 

ainda que diminuta. Assim, consolidou-se a ideia de que quem aproveita em seu benefício ou 

detém a direção efetiva de uma atividade que implica um risco de causar prejuízos a outrem, 

deve responsabilizar-se pelos prejuízos que essa atividade cause. Já no que respeita à 

responsabilidade por factos lícitos, em certos casos, a ordem jurídica permite que alguém 

sacrifique um bem jurídico de menor relevância em ordem a proteger um bem jurídico de maior 

valor, porém, o facto de o Direito substantivo suportar tal conduta não exime o seu autor de, na 

medida em que ela implicou a violação de um direito de outrem, ressarcir o lesado dos prejuízos 

causados. 

No caso em apreço, summo rigore, as partes celebraram um contrato misto de prestação 

de serviços (de comunicações eletrónicas) e de aluguer (do equipamento Box Full HD), notando-

se a presença simultânea no dito vínculo negocial de cláusulas correspondentes a cada um dos 

contratos típicos, “em termos que traduzem mais do que a mera justaposição de dois tipos legais, 

e a ligação concretamente estabelecida entre ambos não permite a respetiva separação”14. Como 

tal, uma vez que requerente e requerida se encontram ligados por uma relação jurídica 

obrigacional, a questão de saber se se concretizam, na situação ora em análise, os pressupostos 

da obrigação de indemnizar identifica-se com a questão do apuramento dos pressupostos de que 

depende a responsabilidade civil contratual. 

Destarte, constitui um dos princípios fundamentais em que assenta toda a disciplina 

jurídica relativa aos contratos o princípio pacta sunt servanda, o qual encontra consagração 

                                            
14 PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria Geral do Direito Civil, 6.ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, 
pp. 532-534 e 542-543. 
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expressa, entre nós, no artigo 406.º do Código Civil e do qual se podem extrair dois subprincípios: 

i) princípio da pontualidade, de acordo com o qual os contratos têm de ser cumpridos, ponto 

por ponto, nos seus exatos termos; e o ii) princípio da estabilidade do cumprimento dos 

contratos, o qual determina a imodificabilidade ou intangibilidade do conteúdo contratual, i.e., 

as partes não podem modificar unilateralmente o conteúdo do negócio jurídico bilateral, exceto 

se houver consenso nesse sentido ou nos casos que a lei o admita. 

Em obséquio e como emanação daquele princípio, verificada a não realização de uma 

obrigação (prestação positiva ou negativa) por um dos contraentes, encontra-se configurada 

uma situação de não cumprimento da prestação debitória que, numa tentativa de 

arrumação tipológica, pode subsumir-se a dois critérios:  

a) quanto à causa, o não cumprimento pode proceder de facto não imputável ao 

devedor (facto de terceiro, de circunstância fortuita, de causa de força maior ou 

radicada na própria lei ou mesmo de facto do credor) ou pode assentar em facto 

imputável ao devedor, sendo que apenas neste último caso se pode falar, summo 

rigore, em falta de cumprimento do devedor; 

b) quanto ao efeito, podemos distinguir três modalidades: a impossibilidade da 

prestação ou incumprimento definitivo, caso em que a prestação não efetuada 

já não é realizável ou se tornou impossível, ou o credor perdeu o direito à sua 

realização ou, ainda que seja possível, o credor perdeu o interesse nela; a mora, 

hipótese em que a prestação não é executada no momento próprio, mas ainda é 

possível realizá-la, visto que ela é capaz de satisfazer o interesse do credor, sendo, 

portanto, um mero atraso ou retardamento no cumprimento da obrigação; e o 

cumprimento defeituoso, enquanto “categoria heterogénea – entre a mora e o 

incumprimento definitivo”15, que «a doutrina tem procurado definir ou desenhar os 

contornos [da figura do cumprimento defeituoso] (chamada na doutrina alemã 

“violação contratual positiva”), afirmando que “na execução defeituosa o devedor 

realiza a totalidade da prestação (ou parte dela) mas cumpre mal, sem ser nas 

condições devidas”, valorando a sua autonomia para os “danos que credor não teria 

sofrido se o devedor de todo não tivesse cumprido a obrigação” ou exigindo certos 

pressupostos, a saber: realização da prestação contra a pontualidade, aceitação da 

                                            
15 PEDRO ROMANO MARTINEZ, Cumprimento Defeituoso. Em especial na Compra e Venda e na Empreitada, 
Coleção Teses, Almedina, 2001, pp. 129-157. 
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prestação pelo credor, não conhecendo este o vício ou, em caso de conhecimento, 

emitindo reservas, relevância do vício e verificação de danos específicos”»16. 

 

Escusando-nos a desenvolver aqui um excurso sobre cada uma das modalidades de 

incumprimento identificadas, na medida em que tal labor encerraria um exercício 

manifestamente despiciendo, e concentrando-nos apenas naquela modalidade que releva na 

situação em apreço, extrai-se da alegação da requerida na sua contestação que, na sua 

perspetiva, se encontra configurada uma situação de mora por facto imputável ao 

requerente. 

Cremos que assiste razão à requerida. 

Senão vejamos. 

Como vimos, o contrato celebrado entre as partes deste processo caracteriza-se 

juridicamente como um contrato misto de prestação de serviços e de aluguer. Nesse conspecto, 

de acordo com o determinado pela alínea i) do artigo 1038.º e pelo artigo 1043.º, ambos do 

Código Civil, logo que findo o contrato (de aluguer), é obrigação do locatário (o aqui requerente) 

restituir a coisa locada ao locador (a aqui requerida), no estado em que a recebeu.  

Ora, extinto o contrato que ligava as partes e materializado o desligamento dos serviços 

em 10.04.2019, a demandada dirigiu ao demandante uma missiva, interpelando este último a 

proceder à restituição do equipamento alugado, concedendo, para o efeito, o prazo de 30 dias, 

mais advertindo o devedor da obrigação que o não cumprimento do referido dever naquele prazo 

poderia determinar o pagamento de uma indemnização – cf. alínea t) do ponto 5.1.1. supra. 

Porém, decorrido o prazo fixado na interpelação, o requerente não concretizou a devolução da 

Box Full HD, situação que persiste até aos dias de hoje – cf. alínea x) do ponto 5.1.1. desta 

sentença –, porquanto se impõe asseverar, com respaldo no preceituado pelo n.º 1 do artigo 

805.º do Código Civil, que o requerente se encontra constituído em mora quanto à obrigação de 

restituir o equipamento, o que corresponde, na responsabilidade contratual, ao facto ilícito e, 

bem assim, à luz do critério da diligência exigível ao bonus pater famílias e em face das 

circunstâncias do caso concreto, forçoso é concluir que o requerente não se revelou capaz, com 

a atividade probatória desenvolvida, de ilidir a presunção de culpa prevista no n.º 1 do artigo 

                                            
16 JOSÉ CARLOS BRANDÃO PROENÇA, Lições de Cumprimento e Não Cumprimento das Obrigações, Coimbra 
Editora, 2011, pp. 137-138, com as demais referências doutrinais aí referidas. 

mailto:cicap@cicap.pt
http://www.cicap.pt/


 
TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 Fax 225026109  
e.mail: cicap@cicap.pt  www.cicap.pt   

 

799.º do Código Civil, pelo que a sua atuação merece, também no plano subjetivo, a reprovação 

do Direito. 

Quanto aos danos infligidos, a requerida computou a obrigação (sucedânea) de 

indemnização no valor de € 300,69 (trezentos euros e sessenta e nove cêntimos), tendo a 

testemunha esclarecido, em sede de audiência arbitral, que o dito valor já reflete pagamentos 

efetuados pelo requerente e que foram abatidos ao montante inicialmente peticionado de € 

340,00 (trezentos e quarenta euros), conforme fatura junta a fls. 83-84 dos autos. Ainda a este 

propósito, cumpre notar que a interpelação de 12.04.2019 limita-se a apresentar, em abstrato, 

um conjunto de valores exigíveis a título de indemnização, em função da tecnologia de prestação 

dos serviços (ADSL, Fibra, Satélite, wireless) e dos concretos equipamentos alugados.  

Com efeito, como é sabido, impera entre nós o chamado princípio indemnizatório, de 

acordo com o qual a obrigação de indemnizar visa reconstituir a situação patrimonial que existiria, 

na data mais recente que pode ser atendida pelo tribunal, caso não se tivesse verificado o evento 

que obriga à reparação (artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código Civil) – teoria da diferença –, 

colocando o lesado na posição em que estaria não fosse o resultado danoso, sem, 

com isso, proporcionar àquele um enriquecimento injustificado. 

Por outro lado, na decorrência do que já se deixou consignado retro, nos termos do artigo 

566.º, n.º 1 do Código Civil, a reconstituição ou restauração natural é prioritária face à 

reintegração por equivalente, a qual “não supõe necessariamente que as coisas são repostas 

com exatidão na situação anterior: é suficiente que se dê a reposição de um estado que 

tenha para o credor valor igual e natureza igual aos que existam antes do 

acontecimento que causou o dano”17, ficando, dessa forma, satisfeito o interesse do 

lesado.  

Donde, apenas não haverá lugar à reposição específica quando a mesma não seja 

possível ou não repare integralmente os danos ou, ainda, quando se revele 

excessivamente onerosa para o devedor lesante, hipóteses em que terá, então, de operar-

se a restituição por equivalente e proceder-se-á ao ressarcimento do chamado “dano de 

cálculo”, isto é, a expressão monetária do dano real (e já não o dano natural propriamente 

dito), constituindo a solução mais razoável para o apuramento do quantum indemnizatório aquela 

segundo a qual o lesante deve indemnizar o lesado pelo valor do dano que causa no seu 

                                            
17 ADRIANO VAZ SERRA, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 84, p. 132. 
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património (do ponto de vista concreto), pelo que o lesado deve ser colocado numa situação em 

que obtenha uma coisa com um valor de uso idêntico à danificada. 

Ora, atento tudo o que antecede e a factualidade adquirida nos presentes autos, conclui-

se, por um lado, que inexistiu acordo das partes quanto à liquidação, a fortait, da indemnização 

devida pela não devolução dos equipamentos afetos à prestação dos serviços contratados pelo 

requerente, dado que nenhuma cláusula das “condições gerais de prestação de serviços” juntas 

a fls. 44-48 prevê expressamente, a título de cláusula penal, as indemnizações indicadas na 

interpelação de 12.04.2019, delas constando, somente, uma alusão vaga à “obrigação de 

pagamento de eventuais quantias, nomeadamente os associados (…) à não devolução de 

equipamentos (quando aplicável)” sob a epígrafe “Informação relativa às condições de cessação 

dos serviços”; e, por outro lado, considerando que apenas resulta demonstrado o aluguer de 

uma Box Full HD ao requerente, pelo qual era devida uma retribuição mensal de €5,00 (cinco 

euros), não se alcança, mesmo à luz do preçário apresentado na interpelação, como foi 

determinada uma penalidade com o valor (primitivo) de € 340,00 (trezentos e quarenta euros), 

pois naquele se transmite que a quantia devida em caso de não devolução de uma MEOBox Full 

HD são apenas € 110,00 (cento e dez euros). 

Sem embargo, não se ignora que, apesar de as partes não terem convencionado a 

concreta indemnização devida pela não restituição do equipamento alugado findo o contrato, 

sempre assiste à requerida o direito a tal indemnização, nos termos previstos nos n.ºs 1 e 2 do 

artigo 1045.º do Código Civil18 – normas que consagram uma presunção de existência de prejuízo 

do locador, com a consequente obrigação de indemnizar, pelo atraso na restituição da coisa 

depois de finda a locação, e fixam uma indemnização de valor correspondente ao aluguer que 

as partes hajam acordado por cada mês decorrido após o termo do contrato, o qual é elevado 

ao dobro logo que o locatário se constitua em mora –, fixam-se como devidas as seguintes 

quantias: €5,00 (cinco euros), correspondente à indemnização estipulada no n.º 1 do 

artigo 1045.º do Código Civil, pelo mês decorrido desde a resolução do contrato e a 

interpelação datada de 12.04.2019 até ao curso do prazo concedido para o 

cumprimento da obrigação de restituição da Box Full HD; € 90,00 (noventa euros), 

                                            
18 «Artigo 1045.º (Indemnização pelo atraso na restituição da coisa)  
1. Se a coisa locada não for restituída, por qualquer causa, logo que finde o contrato, o locatário é 
obrigado, a título de indemnização, a pagar até ao momento da restituição a renda ou aluguer que as 
partes tenham estipulado, exceto se houver fundamento para consignar em depósito a coisa devida. 
2. Logo, porém, que o locatário se constitua em mora, a indemnização é elevada ao dobro.» 
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correspondente à indemnização consagrada no n.º 2 do artigo 1045.º do Código Civil 

(2 x € 5,00), pelos 9 meses decorridos desde o dies ad quem do prazo concedido para 

o cumprimento da obrigação de restituição do equipamento até à presente data; e, 

ainda, € 10,00 (dez euros), correspondente à indemnização postulada no n.º 2 do 

artigo 1045.º do Código Civil (2 x € 5,00), por cada mês decorrido desde a presente 

data até ao momento da efetiva restituição do equipamento locado à requerida. 

Para aferirmos da eventual responsabilidade do requerente, resta aquilatar, por último, 

se o dano julgado provado, emergente do atraso na restituição do equipamento alugado, supera 

o derradeiro crivo do nexo de causalidade. 

O nexo de causalidade (adequada) pode ser apreciado de acordo com duas 

formulações: a formulação positiva de causalidade adequada, segundo a qual é causa 

adequada de um resultado danoso todo e qualquer facto que, segundo um observador experiente 

na altura da sua prática e de acordo com um critério de normalidade do acontecer, se possa 

prever que terá como consequência natural ou efeito provável a produção do correspetivo dano; 

e a formulação negativa de causalidade adequada, proposta por ENNECCERUS-LEHMAN, de 

acordo com a qual um facto só é inadequado a produzir um dano sempre que ele seja indiferente 

para a sua produção, tendo esse dano ocorrido apenas por circunstâncias excecionais, anormais, 

extraordinárias ou anómalas, não previsíveis ou previstas, de modo algum, por um observador 

experiente na altura em que o facto se verificou. 

Entre nós, quer a jurisprudência dos Tribunais superiores, quer a doutrina mais 

autorizada19, sufraga o entendimento de que, por ser mais criteriosa e mais ampla, deve reputar-

se adotada, pelo artigo 563.º do Código Civil, a formulação negativa da teoria da causalidade 

adequada, aplicável, nomeadamente, à responsabilidade delitual e à responsabilidade 

obrigacional, que pressupõem um facto ilícito e culposo do agente. 

Retomando, de novo, a situação em apreço, em coerência com a factualidade julgada 

provada sob alíneas t) e x) do ponto 5.1.1. supra, conclui este Tribunal que a não restituição da 

MEOBox Full HD pelo requerente foi causa necessária e adequada (porque não foi, de 

todo, indiferente, na ordem natural das coisas), à produção do dano patrimonial 

alegado e provado pela requerida, sendo que, com o pagamento da indemnização prevista 

nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 1045.º do Código Civil, se revela possível reconstituir a 

                                            
19 Vide, por todos, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Volume I, 8.ª edição 

revista e atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1994, pp. 921-922 e 930. 
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situação patrimonial que existiria, na data mais recente que pode ser atendida pelo tribunal, caso 

não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação (artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código 

Civil). 

Assim, face ao exposto, julga-se parcialmente procedente a pretensão da 

requerida, condenando-se o requerente ao pagamento de indemnização no montante 

total de € 95,00 (noventa e cinco euros) – calculado nos termos acima descritos –, 

acrescida de € 10,00 (dez euros) por cada mês decorrido desde a presente data até 

ao momento da efetiva restituição do equipamento locado à requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Decisão 

Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando-se a ação e a 

reconvenção parcialmente procedentes, 

a) Absolve-se a requerida do primeiro pedido formulado pelo requerente; 

b) Condena-se a requerida a devolver ao requerente a quantia de € 29,99 

(vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos), absolvendo-se, no mais, a 

demandada do pedido.   

c) Condena-se o requerente a pagar à requerida a quantia de € 95,00 (noventa 

e cinco euros), acrescida de € 10,00 (dez euros) por cada mês decorrido 

desde a presente data até ao momento da efetiva restituição do 

equipamento locado à requerida, absolvendo-se, no mais, o demandante 

do pedido. 

Notifique-se. 
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Porto, 8 de janeiro de 2020. 

 

 

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.º 1, determina que, tanto na fase de negociações como na fase de 

celebração de um contrato, recai sobre o fornecedor de bens ou prestador de serviços 

o dever de informar o consumidor, de forma clara, objetiva e adequada, sobre um 

vasto conjunto de condições contratuais nele elencadas, nomeadamente o “[p]reço 

total dos bens ou serviços, incluindo os montantes das taxas e impostos” [alínea c)] 

e “[a]s consequências do não pagamento do preço do bem ou serviço” [alínea l)], 

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.ºs 1 e 3), e a Lei 

n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, por via do seu artigo 48.º, n.º 1, o qual postula que 

a oferta de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público é “objeto de 

contrato, do qual devem obrigatoriamente constar, de forma clara, exaustiva e 

mailto:cicap@cicap.pt
http://www.cicap.pt/


 
TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 Fax 225026109  
e.mail: cicap@cicap.pt  www.cicap.pt   

 

facilmente acessível”, um conjunto de elementos, entre os quais “[o]s detalhes dos 

preços” [alínea f)] e “[a] duração do contrato, as condições de renovação, de 

suspensão e de cessação dos serviços e do contrato” [alínea g)]; 

 

2. 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», 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» [LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES 

LEITÃO, Direito das Obrigações – Volume I, 5.ª edição, Almedina, 2006, p. 414] e «(…) 

a ausência de causa jurídica deve ser definida em sentido subjetivo, como a não 

obtenção do fim visado com a prestação» [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]; 

 

3. No caso em apreço, summo rigore, as partes celebraram um contrato misto de 

prestação de serviços (de comunicações eletrónicas) e de aluguer (do equipamento 

Box Full HD), notando-se a presença simultânea no dito vínculo negocial de cláusulas 

correspondentes a cada um dos contratos típicos, “em termos que traduzem mais do 

que a mera justaposição de dois tipos legais, e a ligação concretamente estabelecida 

entre ambos não permite a respetiva separação” [PEDRO PAIS DE VASCONCELOS, Teoria 

Geral do Direito Civil, 6.ª edição, Coimbra, Almedina, 2010, pp. 532-534 e 542-543]; 

 
4. Nesse conspecto, de acordo com o determinado pela alínea i) do artigo 1038.º e pelo 

artigo 1043.º, ambos do Código Civil, logo que findo o contrato (de aluguer), é 

obrigação do locatário (o aqui requerente) restituir a coisa locada ao locador (a aqui 

requerida), no estado em que a recebeu; 
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5. As normas dos n.ºs 1 e 2 do artigo 1045.º do Código Civil consagram uma presunção 

de existência de prejuízo do locador, com a consequente obrigação de indemnizar, 

pelo atraso na restituição da coisa depois de finda a locação, e fixam uma 

indemnização de valor correspondente ao aluguer que as partes hajam acordado por 

cada mês decorrido após o termo do contrato, o qual é elevado ao dobro logo que o 

locatário se constitua em mora. 
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