Proc nº 2816/2017

1. Como o Rte, nesse contrato de fls 26, se limitou a apôr a sua assinatura sem a
indicação da qualidade de sócio-gerente da sociedade unipessoal que consta do
referido contrato, esta não ficou vinculada por tal assinatura, nem o contrato podia ser
assinado pelo Rte em nome da sociedade, como resulta do disposto no art 260º, nº 1 e
4, do Código das Sociedades Comerciais;
2. Daí que o Rte só pode ter subscrito tal contrato como consumidor, no âmbito de uma
relação jurídica de consumo, e não como sócio-gerente de uma sociedade unipessoal.
3. Não tendo a Rda entregue ao Rte, após a celebração do contrato, cópia do mesmo,
nem das suas condições gerais, impedindo-o de tempestivamente, impugnar as
inexactidões ou quaisquer outros vícios do mesmo, designadamente, a inclusão nesse
contrato de uma sociedade unipessoal como parte, em clara infracção do disposto no
art 9º, 1 e 2, do DL 24/2014, de 14/02, e seu art 4º, não pode agora a Rda vir a
beneficiar de um ilícito por ela cometido, alegando que o contrato foi celebrado com
uma sociedade comercial e não com o Rte, como consumidor, pois tal configuraria
uma “venire contra factum proprium”.
4. Com excepção das rubricas do referido contrato de fls 26 que foram manuscritas com
letras maiúsculas, toda a restante informação que consta desse contrato é ilegível ou
praticamente ilegível, em violação flagrante do preceituado nos art 8º e 9º, nº 1 e 2 al
a), da LDC e impede uma decisão de contratar livre e informada.
5. No referido contrato consta como sede da sociedade nele descrita, a residência do Rte
e a sua família, quando deveria constar a da certidão de fls 32, facto que também cria
no Rte a convicção que está a assinar o referido contrato como pessoa singular, e não
como legal representante de uma sociedade.
6. Tendo-se concluído que o Rte subscreveu o contrato de fls 26 como parte de uma
relação jurídica de consumo tal como vem definido no art 2º, 1, da LDC, e não como
sócio-gerente de uma sociedade, é o mesmo parte legítima na presente acção, nos
termos do art 30º da CPC, e este Tribunal arbitral materialmente competente para a
julgar, por se verificarem todos os requisitos exigidos pelo art 15º, nº 1, da Lei nº
23/96, de 26/07, na redacção dada pela Lei nº 6/2011, de 10/03.
7. Tendo o Rte/consumidor exercido o direito de livre resolução previsto no art 10º, 1, al
a) do DL 24/2014, de 14/02, no prazo aí fixado, a Rda não tem o direito de exigir deste
a compensação pela quebra antecipada do contrato, excepto a quantia que se liquidar
em execução de sentença, se for caso disso, relativa à instalação do serviço, e que o
Rte aceitou dever à Rda (fls 16 dos outos).
8. “IN casu”, também a Rda não poderia exigir a referida compensação pelo
incumprimento do período de fidelização, uma vez que não formulou na contestação o
pedido reconvencional exigido pelo art 33º, 4, da LAV (Lei da Arbitragem Voluntária).

