PROC. N.º 3214/2020

SENTENÇA
SUMÁRIO:
I.

A Requerente não logrou provar a maior parte dos factos alegados na sua petição, não
tendo sido capaz de concretizar datas e demais factos relacionados com o(s)
contrato(s) celebrado(s) com a Requerida, em sede de audiência de julgamento.

II.

Nos termos da LSPE, cabe ao prestador do serviço a prova de todos os factos relativos
ao cumprimento das suas obrigações e ao desenvolvimento de diligências decorrentes
da prestação dos serviços públicos essenciais, bem como da realização das
comunicações a que se refere o artigo 10.º, relativas à exigência do pagamento e do
momento em que as mesmas foram efectuadas (art.º 11).

III.

Apesar desta regra quanto ao ónus da prova no âmbito dos serviços públicos
essenciais e sem prejuízo de outras regras similares no âmbito do direito do consumo
e, ainda, das regras de inversão do ónus da prova, há uma regra basilar no direito que
não pode ser ultrapassada: Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos
factos constitutivos do direito alegado (art.º 342º CC). Existe sempre um conteúdo
mínimo cuja prova tem de ser feita por quem exige da outra parte determinada
atuação, omissão ou o reconhecimento de direitos.

IV.

A Requerente não cumpriu o mínimo exigível para que este Tribunal pudesse avaliar
a sua pretensão – anulação dos montantes peticionados pela Requerida – à luz do
regime da prescrição por si invocado. Além disso, acabou por admitir em sede de
audiência que pagou €900,00 à Requerida no decurso do presente processo,
admitindo que se possa tratar da dívida cuja anulação aqui peticiona, pelo que
podemos estar perante o pagamento voluntário, ainda que parcial, da dívida, o que
conduziria, necessariamente, ao encerramento do processo por inutilidade.

V.

Não existindo elementos suficientes para apurar tais factos nem o núcleo essencial da
causa de pedir, ter-se-á de concluir pela improcedência do pedido.
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A) RELATÓRIO:
REQUERENTE: **, NIF **, residente na Rua ** Ponte de Lima.
REQUERIDA: **, S.A. NIPC **, com sede na Rua ** Lisboa.

No dia 28/09/2020, a Requerente apresentou reclamação contra a Requerida junto do Centro
de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (CIAB), pela qual peticiona a anulação de
pagamentos indevidos à Requerida.
Alega, para o efeito, que:
1) No mês de setembro 2019, em contacto com a linha de apoio da empresa, em conversa
com o Sr. **, operador que atendeu a chamada às 13h24, foi questionado o período de
fidelização com o serviço de TV NET e telefone fixo;
2) O Sr. ** disse que tinha celebrado novo contrato há cerca de uma semana com a inclusão
de um cartão móvel ao serviço;
3) Não aceitou nem autorizou associar o cartão móvel;
4) Solicitou ao Sr. ** que cancelasse a alteração e que repusesse o contrato antigo que
terminaria a 04/11/2019;
5) O Sr. ** disse que iria de imediato proceder ao cancelamento desse cartão e que iria
reverter o serviço para o que tinha anteriormente com a mesma fidelização;
6) Depois disso, a Requerente enviou pedido de resolução contratual, a qual a operadora
recebeu no dia 31/10/2020;
7) Os serviços foram desativados no dia 19/12/2020;
8) No mês de agosto de 2020 recebeu carta com informação de penhora no valor de
€1.275,59, relativas às faturas de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e
março que contabilizam comunicações do cartão do qual foi pedido o cancelamento, no
valor de €600,00 e indemnização por incumprimento contratual de €601,92;
9) Não existia qualquer fidelização com a operadora;
10) Após contacto com a linha do contencioso, em conversa com a operadora **, a mesma
informou que não existia qualquer informação em sistema deixada pelo Sr. ** aquando
da chamada.
Invoca a seu favor a prescrição dos montantes peticionados.
Notificada da reclamação, veio a Requerida alegar que se encontra a correr procedimento de
injunção com o n.º **, relativamente ao montante em dívida nas contas n.º ** e **.
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Frustrando-se a fase de mediação, seguiu o processo para a fase de arbitragem.
Contestando, veio a Requerida alegar que foram celebrados diversos contratos de
comunicações eletrónicas entre a Requerida e a Requerente, o último dos quais contemplava
prestação dos serviços de televisão, internet e voz, tudo pelo valor mensal de €51,99 e sujeito
a uma fidelização de 24 meses cujo termo verificar-se-ia a 23/09/2022. Contudo, os serviços
foram desligados por falta de pagamento, pelo que se conclui que aquando do desligamento
dos serviços contratados se encontrava a decorrer período de fidelização, motivo pelo qual se
tornou exigível o pagamento da penalização.
A audiência arbitral realizou-se no dia 06/05/2021 pelas 10h30 na Biblioteca Municipal de Viana
do Castelo, para a qual as partes foram devidamente convocadas.

B) COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL, LEGITIMIDADE DAS PARTES E NATUREZA DO LITÍGIO
A Lei n.º 144/2015, que aprova os mecanismos de resolução extrajudicial de litígios de consumo
(RAL), é aplicável aos procedimentos de resolução quando sejam iniciados por um consumidor
contra um fornecedor de bens ou prestador de serviços e respeitem a obrigações contratuais
resultantes de contratos de compra e venda ou de prestação de serviços, celebrados entre
fornecedor de bens ou prestador de serviços estabelecidos e consumidores residentes em
Portugal e na UE (art.º 2, n.º 1). Nos termos do art.º 4º do Regulamento do CIAB, o Centro é
competente para a resolução de litígios de consumo, definidos como conflitos que decorram da
aquisição de bens, da prestação de serviços ou da transmissão de quaisquer direitos destinados
ao uso não profissional e fornecidos por pessoa singular ou coletiva, que exerça com carácter
profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios (n.º 2).
O conflito que opõe as partes corresponde a um conflito de consumo, nos termos definidos no
n.º 2 do art.º 4 do Regulamento do CIAB e no art.º 2º da Lei n.º 144/2015, de 08/09, por estarmos
perante um consumidor, por um lado, nos termos definidos no art.º 2º da Lei n.º 24/96, de 31/07
e alínea d) do art.º 3º da Lei n.º 144/2015, e um fornecedor de bens, por outro, nos termos
definidos na alínea e) do art.º 3º da Lei n.º 144/2015.
Por outro lado, o pedido da Requerente tem por base um contrato de prestação de serviços de
comunicações eletrónicas, celebrado com a Requerida, o que corresponde à prestação de um
serviço público essencial, nos termos da alínea d), do n.º 2, do art.º 1º da LSPE. Neste sentido, o
litígio encontra-se submetido a arbitragem necessária, nos termos do art.º 15º da LSPE.
Consequentemente, o Tribunal é competente em razão da matéria.
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É também territorialmente competente, por verificação dos pressupostos previstos no art.º 5º
do Regulamento do CIAB.
Fixa-se, nos termos do art.º 301º do CPC, em €2.434,33 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro
euros e trinta e três cêntimos) o valor da ação. Assim, é este tribunal competente em razão do
valor por não se encontrar ultrapassado o valor da alçada dos Tribunais da Relação (€30.000,00)
(art.º 6 do Regulamento do CIAB).
As partes têm legitimidade, definida pelo seu interesse direto em demandar e contradizer,
respetivamente, nos termos do art.º 30º do CPC.

C) OBJETO DO LITÍGIO:
Direito da Requerente à anulação do valor cobrado pela Requerida.

D) PROVA:
Documental:
1) Carta datada de 03/09/2020, remetida pelos advogados da Requerida à Requerente,
com cobrança do montante de €2.434,33 relativo à soma de €1.892,60 (faturas em
atraso), €81,71 (juros pelo atraso), €383,52 (indemnização pelos encargos associados à
cobrança) e €76,50 (taxas judiciais) e indicação de que avançou com processo de
injunção n.º **;
2) Formulário de adesão em nome da Requerente para a prestação de serviços na morada
sita na Rua do Paço, com mensalidade de €32,99, datado de 4/11/2017, assinado pela
Requerente (doc. 1 junto pela Requerida);
3) Formulário de adesão “**”, em nome da Requerente, para a prestação de serviços no
Lugar **, com data de 25-06-2019, assinado pela Requerente, com mensalidade de
€88,50 e respetivas condições gerais que se encontram assinadas no fim pela
Requerente (doc. 2 junto pela Requerida);
4) Documento de alteração da titularidade “**”, ** para a Requerente, com vista a
prestação de serviços na morada sita no lugar **, com mensalidade de €102,09, período
de permanência de 23 meses, datado de 19 de junho de 2019, sem assinatura (doc. 3
junto pela Requerida);
5) “Documento de confirmação de compra” em nome da Requerente, para a prestação de
serviços de televisão, internet, telefone e telemóvel, na morada sita na Rua **, com

4

mensalidade de €51,99, datado de 23 de setembro de 2020, sem assinatura (doc. 4 junto
pela Requerida).

Testemunhal:
Não foi produzida prova testemunhal.

E)

MATÉRIA DE FACTO:

FACTOS PROVADOS:
Resultam provados os seguintes factos com relevância para a decisão da causa:
1) A Requerente celebrou contrato a 4/11/2017 com a Requerida para a prestação de serviços
de internet, telefone e televisão, pelo preço de €32,99;
2) Em data que não foi possível apurar, a Requerente assinou um contrato com a operadora
para serviços prestados na morada do seu filho e por ele usufruídos;
3) Em setembro de 2020 recebeu carta da Requerida a exigir o pagamento de €2.434,33.

FACTOS NÃO PROVADOS:
Não resultou provado que a Requerente tenha contactado o serviço de apoio da Requerida, nem
todos os factos relacionados com esse contacto tal como descreve na sua petição.
Também não ficou provada a data de desativação dos serviços, nem o motivo de desativação:
se por resolução da Requerente, se por iniciativa da Requerida por falta de pagamento das
faturas. Não ficou provado se existia período de fidelização a decorrer quando o contrato
cessou. Também não ficou provado a que contrato dizem respeito os valores peticionados à
Requerente nem se e quando os mesmos foram peticionados em sede de injunção.

F) FUNDAMENTAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO:
Para a fixação da matéria de facto foi valorada a documentação junta aos autos e as declarações
prestadas pela Requerente em sede de audiência de julgamento, tudo de acordo com as
exigências previstas nos n.º 4 e 5 do art.º 607º do CPC.
O ponto 1) dos factos provados resulta da análise ao contrato junto aos autos pela Requerida
(doc. 1), confirmando-se também pela petição, da qual se extrai que a Requerente reconhece a
existência de um contrato cuja fidelização terminaria em novembro de 2019. Em sede de
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audiência e confrontada com o documento, a Requerente admitiu ter celebrado o mencionado
contrato.
Quanto ao facto provado no ponto 2), confrontada com os restantes contratos juntos pela
Requerida (doc. 2, 3 e 4), a Requerente alegou que a morada de prestação do serviço associada
a todos eles corresponde à morada antiga (doc. 2 e 3) e atual (doc. 4) do seu filho. Alega
desconhecer o anterior titular indicado no contrato junto sob o doc. n.º 3 (**) e nega a existência
daquele contrato. No entanto, admitiu que em determinada data que não conseguiu precisar
assinou um contrato para prestação de serviços na morada do seu filho, perante este e um
comercial da operadora. Este contrato poderá corresponder ao doc. 2 junto pela Requerida, no
entanto, não foi possível confirmar, sendo que a Requerente também não soube esclarecer se
o referido contrato correspondia ao que assinou.
O ponto 3) resulta do documento junto aos autos pela Requerente e das declarações prestadas
em audiência de julgamento.
Quanto aos factos julgados como não provados, resulta da circunstância de nenhuma prova ter
sido feita nesse sentido. Na verdade, a Requerente não logrou provar a maior parte dos factos
alegados na sua petição, não tendo sido capaz de concretizar datas e demais factos relacionados
com o(s) contrato(s) celebrado(s) com a Requerida, em sede de audiência de julgamento.
Acabou por admitir que tudo foi tratado pelo comercial da ** que lhe terá aliciado a contratar
os serviços da operadora e que terá tratado de resolver o contrato junto da Requerida. Também
alegou que já depois de apresentar reclamação junto do CIAB, foi pressionada a proceder ao
pagamento de €900,00 à Requerida, mas também não conseguiu concretizar a que título. Todos
estes factos, cuja prova seria facilmente realizada através da junção de documentos (como
contratos, cartas ou formulários de resolução, comprovativo de pagamento, cartas de
interpelação, faturas) não foram provados pela Requerente. Na carta que juntou, através da
qual foi interpelada para proceder ao pagamento do montante cuja anulação peticiona, é feita
referência a duas contas (1.62546541_1 e 1.62652018_1) não tendo sido possível apurar em
relação a que contrato(s) dize(em) respeito. Da mencionada carta também não é possível retirar
conclusões quanto ao período de faturação em causa.
Na contestação, apesar de indicar que os serviços foram desativados por falta de pagamento, a
Requerida também não junta prova nesse sentido nem indica em que data o facto se verificou.
Não obstante a carta remetida à Requerente referir a existência de injunção sobre os valores
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cobrados e a Requerida ter alegado tal facto em sede de mediação, na sua contestação não lhe
fez referência nem foi junto qualquer documento comprovativo.

G) DIREITO:
Conforme já se concluiu, a relação contratual estabelecida entre Requerente e Requerida
enquadra-se numa relação de consumo, sendo-lhe aplicável a Lei dos Serviços Públicos
Essenciais, aprovada pela Lei n.º 23/96, de 26/07.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10º da LPSE, o direito ao recebimento do preço do serviço prestado
prescreve no prazo de seis meses após a sua prestação. Ao abrigo do n.º 2, se tiver sido paga
prestação inferior à devida, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca em seis
meses após o pagamento. Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, o prazo para a propositura da
ação ou da injunção pelo prestador de serviços é de seis meses, contados após a prestação do
serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos.
Para ser eficaz, a prescrição necessita de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele
a quem aproveita - artº. 303º, do Código Civil. Sendo invocada e observando-se o prazo de 6
meses, o devedor pode recusar a prestação ou opor-se ao exercício do direito, nos termos do
artº. 304º, nº. 1, do Código Civil.
Verificada a prescrição, a obrigação civil converte-se em obrigação natural (cfr. Ac. Tribunal da
Relação do Porto, de 12/01/2015). Tratando-se de obrigação natural, deixa de ser exigível
judicialmente, transformando-se num dever de ordem moral ou social (art.º 402º CC).
Nos termos da LSPE, cabe ao prestador do serviço a prova de todos os factos relativos ao
cumprimento das suas obrigações e ao desenvolvimento de diligências decorrentes da prestação
dos serviços públicos essenciais, bem como da realização das comunicações a que se refere o
artigo 10.º, relativas à exigência do pagamento e do momento em que as mesmas foram
efectuadas (art.º 11). Apesar desta regra quanto ao ónus da prova no âmbito dos serviços
públicos essenciais e sem prejuízo de outras regras similares no âmbito do direito do consumo
e, ainda, das regras de inversão do ónus da prova, há uma regra basilar no direito que não pode
ser ultrapassada: Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do
direito alegado (art.º 342º CC). Existe sempre um conteúdo mínimo cuja prova tem de ser feita
por quem exige da outra parte determinada atuação, omissão ou o reconhecimento de direitos.
A Requerente não cumpriu o mínimo exigível para que este Tribunal pudesse avaliar a sua
pretensão – anulação dos montantes peticionados pela Requerida – à luz do regime da
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prescrição por si invocado. Além disso, acabou por admitir em sede de audiência que pagou
€900,00 à Requerida no decurso do presente processo, admitindo que se possa tratar da dívida
cuja anulação aqui peticiona, pelo que podemos estar perante o pagamento voluntário, ainda
que parcial, da dívida, o que conduziria, necessariamente, ao encerramento do processo por
inutilidade. Não existindo elementos suficientes para apurar tais factos nem o núcleo essencial
da causa de pedir, ter-se-á de concluir pela improcedência do pedido.

H) DECISÃO:
Julgo a reclamação totalmente improcedente, por não provada, e, em consequência, absolvo
a Requerida do pedido.

Notifique.

Viana do Castelo, 15 de maio de 2021

A Juiz-Árbitro

____________________________
(Lúcia Miranda)
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