
Proc. nº 10/2020

I -  RELATÓRIO

O REQUERIMENTO INICIAL

I  –  FÁBIO ANTÓNIO NOVO DOS SANTOS PAIVA, iden�ficado nos autos, intentou a presente

acção contra  “CASTRO ELECTRÓNICA,  LDA”,  igualmente iden�ficada  nos  autos,  nos termos

constantes do requerimento inicial, que se dá aqui por integralmente reproduzido.

II – Em síntese, diz o Requerente que: 

i. A requerida tem por escopo social a comercialização de material elétrico e informá�co.

ii.  Em 29  novembro  de  2019,  o  requerente  adquiriu,  através  do  website  da  requerida  –

h:ps://www.castroelectronica.pt/ –, para uso não profissional, uma placa gráfica Gigabyte RTX

2060 Gaming OC Pro 6Gb DDR6. que se encontrava anunciada para venda.

iii. Nesse mesmo dia, o requerente confirmou a encomenda efetuada da placa gráfica, tendo o re-

querente procedido ao pagamento do preço de 354,16€.

iv. Em 5 dezembro de 2019, o demandante foi contactado – telefonicamente pelas 11h18 e por e-

mail às 23h46 –, pela requerida dando conta que, afinal, não dispunham da placa gráfica e não

sabiam a data em que a teriam.

v. Nesse contacto, a requerida ficou de se inteirar da existência de outras placas gráficas, análogas,

para serem propostas ao demandante em sua subs�tuição.

vi. O que nunca veio a acontecer, apesar de as ter anunciado.

vii. A requerida rejeitou várias propostas de subs�tuição e resolução da situação apresentadas pelo

requerente.

viii. Mais tarde, a requerida acabou por propor ao requerente a concessão de um crédito, no valor

de 354,16€, para compra de material nas suas instalações, 

ix. o que foi recusado pelo requerente visto não suprir a necessidade da falta do bem.

x. Contra a vontade do requerente a requerida emi�u o crédito, com men�ras. 

xi. Até à data, a requerida não efetuou a devolução do preço por si já recebido, apesar dos meses

volvidos e dos prazos já esgotados. 

xii. Encontrando-se, assim, obrigada a devolver, em dobro, o montante pago pelo demandante, que

por esta via exige daquela.

                                  Protocolo com o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

Praceta das Camélias, 58      4430-037 Vila Nova de Gaia                                         Tlf .223 749 240    E-mail: tac@cm-gaia.pt

                         



III  – Em  conclusão,  o  requerente  pede  a  condenação  da  requerida  no  pagamento  ao

requerente da quan�a de 708,32 euros.

IV – Com o requerimento inicial, o Requerente juntou os documentos de fls. 5 a 15, e indicou

prova testemunhal.    

V – O  Requerente  subscreveu  declaração  de  aceitação  de  que  o  presente  conflito  seja

subme�do à decisão deste Tribunal Arbitral (fls. 4).

A CONTESTAÇÃO

Regularmente citada,  por  carta  registada  com  aviso  de  recepção,  expedida  em  03.03.2020 e

recepcionada  em  04.03.2020,  a  Requerida  não apresentou contestação escrita  antes  da  data

designada para a tenta�va de conciliação e, em caso de frustração desta, imediata audiência de

julgamento arbitral.

TRAMITAÇÃO SUBSEQUENTE

Em 24.06.2020, o  Requerente enviou ao Centro de Informação Autárquico  ao Consumidor do

Município  de  Vila  Nova  de  Gaia  (CIAC Gaia)  o  e-mail  constante  de  fls.  89,  no  qual  solicitou

informação rela�vamente ao processo de mediação (que antecedeu a propositura da presente

acção arbitral),  e referia que naquele processo de mediação o único mo�vo apresentado pela

reclamada (ora Requerida) para a não devolução dos valores pagos pelo ora Requerente foi o de

não saber o IBAN deste; bem como que, por já ter facultado o respec�vo IBAN  ao CIAC Gaia a

27.01.2020,  supunha que  aquele IBAN já �nha  sido enviado pelo  CIAC Gaia à ora Requerida

aquando do arquivamento do referido processo de mediação, mas a ora Requerida ainda não �nha

feito qualquer devolução do valor pago pelo ora Requerente.

Em 14.10.2020 iniciou-se a diligência de tenta�va de conciliação, na qual as partes não lograram

chegar a acordo, mas tendo a mesma sido declarada suspensa dado o adiantado da hora, conforme

consta da respec�va acta (fls. 48-49).

Em 23.12.2020, o Requerente enviou aos autos o e-mail constante de fls. 59, no qual veio informar

que  �nha recebido em 16.12.2020 uma no�ficação por  parte  do Banco Santander  de  que  a

Requerida deu ordem de pagamento de € 354,16 – do qual o Requerente juntou, em anexo ao dito

e-mail, o comprova�vo constante do documento de fls. 60 – e que esse pagamento só deu entrada
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na  conta  bancária  do  Requerente  a  17.12.2020;  e  acrescentando  que,  não  obstante  esse

pagamento, pretendia o prosseguimento da acção por ainda estarem valores por receber.

Em 31.12.2020, a Requerida veio aos autos apresentar o requerimento de fls. 63-64 – no qual

comunicou que, considerando, por um lado, que independentemente da decisão que vier a ser

proferida na presente acção arbitral a quan�a de € 354,16 teria sempre que ser reembolsada ao

requerente, e, por outro, que o Requerente indicou o seu IBAN no decorrer do presente processo, a

Requerida, por  sua inicia�va, procedeu à  transferência bancária daquela quan�a – e juntar o

documento constante de fls. 65.

Em 13.09.2021, retomou-se a tenta�va de conciliação, que se frustrou, e realizou-se a audiência de

julgamento, como consta da respec�va acta (fls. 96-98). 

No início da audiência de julgamento, a Requerida apresentou contestação nos termos constantes

do documento de fls. 86-88v, alegando, no essencial, que:

1) Impugna expressamente tudo que é alegado na reclamação apresentada pelo Requerente.

2)  Bem como impugna expressamente o sen�do e teor pretendido pelos documentos juntos

pelo Requerente. 

3) Contrariamente ao que alega o Requerente, foi o mesmo que se encontrou em mora.

4)  São  pressupostos  da  mora  do  credor  a  recusa  deste ou  não  realização  pelo  mesmo da

colaboração necessária para o cumprimento da prestação e a ausência de mo�vo jus�ficado

para essa recusa ou omissão.

5)  Todavia,  para haver mora do credor,  não basta uma qualquer recusa ou omissão,  sendo,

antes, de exigir que os atos não pra�cados pelo credor, ou por ele voluntariamente omi�dos,

sejam atos de cooperação essenciais.

6) O que, in casu, se verifica, no que tange concretamente à informação do IBAN pelo Requerente,

para que a Requerida pudesse cumprir atempadamente a sua obrigação de reembolso.

7)  A  Requerida  diligenciou  pela  realização  das  prestações  a  que  estava  obrigada,

designadamente,  informar  sobre a inexistência do produto,  e  a concessão  de crédito  ou

reembolso pelo Requerente.

8) No entanto, o seu cumprimento atempado só não foi possível por omissão de cooperação por

parte do Requerente.

9) A Requerida interpelou por diversas vezes o Requerente, em tempo, para informar o IBAN, a

fim de proceder ao reembolso do valor em causa.
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10) Aliás, a única forma que a Requerida dispõe para proceder ao reembolso dos montantes aos

seus clientes, designadamente, ao aqui Requerente.

11) No entanto, apenas volvidos mais de 30 dias sobre a obrigação da Requerida em proceder ao

dito reembolso, por mo�vos a que é alheia e que apenas o Requerente saberá o mo�vo.

12) Por força da actuaçâo do Requerente ficou impedida de proceder ao reembolso.

13) O Requerente �nha o dever de informar atempadamente a Requerida do seu IBAN. para que

esta úl�ma pudesse concre�zar o dito reembolso.

14) O Requerente não estava impedido de o fazer, sendo que apenas nâo o fez por mero capricho.

15) Tanto mais que acabou por fazê-lo, mas apenas no âmbito do presente processo e apenas

em janeiro de 2020.

16) Deste modo. a "devolução em dobro" pe�cionada pelo Requerente não é devida.

17) Uma vez que cons�tuiria um abuso de direito ou enriquecimento sem causa.

18)  Face  aos  factos  supra  descritos  haverá  que  ter  sempre  em  conta  critérios  de  boa-fé.

nomeadamente através de critérios de proporcionalidade.

19)  Nos  termos  do  Ar�go  19  °do  DL  nº  24/2014,  de  14  do  Fevereiro, «2 -  Em  caso de

incumprimento do contrato devido a indisponibilidade do bem ou serviço encomendado, o

fornecedor  de  bens ou prestador  de  serviços deve informar  o  consumidor  desse facto  e

reembolsá-lo  dos  montantes  pagos,  no  praxo  máximo  de  30  dias  a  contar  da  data  do

conhecimento daquela Indisponibilidade».

20) O que, conforme supra explanado, a Requerida procedeu em conformidade.

21) E, apenas não procedeu ao reembolso atempadamente por causa imputável ao Requerente.

22) Por outro lado, o art.0 11 do mesmo diploma dispõe que, o consumidor pode exercer o seu

direito de livre resolução através do envio do modelo de «Livre resolução», ou através de

qualquer outra declaração inequívoca de resolução do contrato.

23)  Contudo, o Requerente em momento algum exerceu o direito de livre resolução.

24)  Mesmo  assim,  vem  o  Requerente,  ancorado  nos  factos  que  invoca,  requerer  que  a

Requerida seja condenada a devolver-lhe a quan�a que pagou, em dobro.

25) Mas, quanto à devolução da quan�a paga, em dobro, o Requerente não tem esse direito

pelos mo�vos supra descritos.

26) E, também, porque nunca exerceu o seu direito de livre resolução dentro do prazo legal, nos

termos do art.0 12, n.° 6 do mencionado diploma.

27) Reitera que a Requerida contactou o Requerente para efetuar atempadamente o reembolso,

solicitou o seu IBAN, mas o mesmo não lhe foi concedido
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28) A Requerida inclusivamente também requereu o IBAN do Requerente através deste Tribunal,

o que fez por meio de requerimento, datado de 17.01.2020.

29) E, apenas nesta altura o Requerente informou o seu IBAN.

30) Facto que foi comunicado à Requerida por este Tribunal em 29-06-2020.

31) E, posteriormente, a Requerida procedeu ao dito reembolso, conforme consta dos presentes autos,

32) Pelo que o Requerente apenas tem direito ao reembolso, já realizado, no montante de € 354,16.

33) Ou seja, a res�tuição de tudo o que �ver sido prestado, o que, no caso,  corresponde ao

preço pago pelo Requerente.

34) Deste modo, não tem aplicabilidade no caso dos autos o previsto no n.° 3 do ar�go 19.° do

citado diploma.

35) Por fim, a única condição de ressarcibilidade pelo dano não patrimonial é a sua gravidade

(ar�go 496º, n° 1, do Código Civil), o que in casu não se verifica.

A Requerida concluiu pugnando pela improcedência da acção; indicou prova testemunhal e

requereu declarações de parte do Requerente.

O Requerente pronunciou-se sobre a contestação nos seguintes termos:

-  Quanto ao  referido  no ar�go  11°,  não  corresponde à  verdade,  uma vez que,  por  parte  da

Requerida, só exis�ram dois pedidos para informação do IBAN: uma primeira, dentro do prazo

dos 30 dias seguintes à comunicação ao Requerente de que não �nham disponível o produto, no

e-mail  de 10 de Dezembro 2019 em que foi enviado ao Requerente nota de crédito; e uma

segunda vez, já na fase de mediação no CIAC Gaia, no e-mail de 27 de Janeiro 2020 do CIAC Gaia

para o Requerente, e que �nha sido enviado pelo Requerente ao CIAC Gaia em 17.01.2020.

- Recusa que não tenha cooperado com a Requerida para fornecer informações necessárias para

formas de reembolso ao Requerente do valor pago por este, incluindo número do IBAN.

Igualmente durante a audiência de julgamento, o Requerente juntou aos autos os documentos

constantes de fls. 89 a 94v; e pronunciando-se sobre tais documentos, a Requerida declarou o

seguinte:
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- Quanto ao respondido pelo Requerente acerca do ar�go 11° da Contestação, a Requerida declara

de que aceita especificadamente essa resposta/confissão para não mais ser re�rada.

- Quanto aos documentos ora juntos pelo Requerente, a Requerida nada tem a opôr à junção

dos mesmos, porquanto são inócuos quanto à discussão a Matéria dos autos; nesse sen�do,

impugna  expressamente  o  sen�do  e  teor  pretendido  pelos  documentos  ora  juntos  pelo

Requerente. 

Ainda  durante  a  audiência  de  julgamento,  a  Requerida  juntou  aos  autos  o  documento

constante de fls. 95-95v, tendo ambas as partes declarado reconhecer como correspondendo à

verdade o teor de tal documento.

No  final  da  audiência  de  julgamento,  em  13.09.2021,  foi  proferido  despacho  solicitando  à

Requerida que, no prazo de 15 dias, viesse aos autos juntar documento com as condições gerais

de venda da Requerida, em vigor à data em que o Requerente se registou no “site” da Requerida.

E tal despacho foi no�ficado de imediato, pessoalmente, ao mandatário da Requerida.

Na sequência de tal despacho, em 01.10.2021 a Requerida veio juntar dois documentos que

iden�ficou como sendo: 1) documento das condições de venda da requerida, e esclarecimento

de que rela�vamente ao assunto discu�do nos presentes autos (“3. Formas de reembolso de

Devoluções”),  as  condições  mantêm-se  inalteradas,  designadamente,  à  data  da  compra

realizada pelo Requerente;  2) Documento de informação prestada pela empresa responsável

pelos “pagamentos digitais” da Requerida.

 
No�ficado de tais documentos, o Requerente veio pronunciar-se sobre os mesmos, por e-mail

de  03.10.2021,  impugnando  a  admissão  desses  documentos  aos  autos  do  processo,  e

solicitando que o seu teor não seja considerado na altura de tomada da decisão.

Em 06.10.2021, foi proferido despacho que, quanto ao documento das condições de venda da

Requerida,  apesar  de  ter  sido  apresentado 4  dias  depois  do termo  do  prazo  (de  15  dias)

concedido à  Requerida  para  o  vir  juntar,  decidiu  admi�r  a  junção  do  mesmo  por  ter  sido

solicitado oficiosamente  pelo  próprio  tribunal  arbitral  e  junto poucos  dias  depois  do prazo

inicialmente concedido (que também poderia vir a ser oficiosamente prorrogado com insistência
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para  cumprimento  do  solicitado),  ainda  em  tempo  de  ser  �do  em  conta  na  apreciação  e

valoração da prova para prolação da sentença; e quanto ao documento iden�ficado como sendo

de informação prestada pela empresa responsável pelos “pagamentos digitais” da Requerida, por

não constar do despacho que solicitou oficiosamente a junção de documento,  nem ter sido

solicitada pela Requerida, até final da sessão da audiência de julgamento, a concessão de prazo

para a junção daquele documento, decidiu indeferir a junção do mesmo. 

Em  19.10.2021,  foi  proferido  despacho  determinando  oficiosamente  a  do  Processo  de

Reclamação nº R-3/2020 do CIAC Gaia – que teve como Reclamante o ora Requerente, e como

Reclamada a ora Requerida –  e a obtenção para junção aos presentes autos:

– da comunicação (que o ora Requerente alegou ter enviado ao CIAC Gaia em 27.01.2020)

pelo ora Requerente do IBAN da respec�va conta bancária;

– da no�ficação à ora Requerida dessa comunicação.

Em cumprimento de tal despacho, foram juntos aos autos os documentos constantes de fls.

130 a 137, os quais foram no�ficados às partes.

Mantêm-se os pressupostos de validade e regularidade da instância, não sobrevindo quaisquer

questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

Acresce que, sem prejuízo de aceitação pela Requerida da intervenção deste Tribunal arbitral, o

mesmo é competente nos termos e ao abrigo do disposto no art. 14º, nºs 2 e 3, da Lei nº

24/96,  de  31 de  Julho,  com a redacção resultante das alterações  introduzidas pela  Lei  nº

63/2019,  de  16  de  Agosto,  atento  o  valor  da  presente  acção  e  de,  face  aos  elementos

disponíveis, estar em causa conflito de consumo de reduzido valor económico subme�do à

apreciação deste Tribunal arbitral por opção expressa do Requerente enquanto consumidor.

II - QUESTÕES A DECIDIR

Atento o pedido formulado e os factos alegados, o objecto do li]gio que delimita a presente

acção prende-se  com  a  questão de  saber  se  assiste  ao Requerente  o  direito  de  exigir  da

Requerida o pagamento da quan�a de 708,32, a ]tulo de devolução em dobro do preço (de €

354,16) que o Requerente �nha pago à Requerida rela�vamente ao contrato  de compra e

venda discu�do na presente acção.

                                  Protocolo com o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

Praceta das Camélias, 58      4430-037 Vila Nova de Gaia                                         Tlf .223 749 240    E-mail: tac@cm-gaia.pt

                         



III – FUNDAMENTAÇÃO

A – DOS FACTOS

Com relevância para a decisão da causa, considera-se provada a seguinte factualidade:

a) No âmbito da ac�vidade empresarial a que se dedica a Requerida, inclui-se a comercia-

lização de material eléctrico e informá�co.

b) A Requerida tem um “sí�o” na internet (website) – concretamente, h*ps://www.castroe-

lectronica.pt/ –  organizado de modo a, através dele, poder realizar a venda online dos

produtos que comercializa, ao público em geral.  

c) Em data não concretamente apurada, mas es�mada cerca de  22.11.2019, o requerente

acedeu ao website referido em b) e ali registou-se, de modo a, ulteriormente, poder ali

fazer  encomenda,  para  compra,  de  ar�gos  comercializados  pela  Requerida  através

daquele website. 

d) Uma das etapas do procedimento de registo referido em c) consis�u em, mediante se-

leccionar e clicar determinado campo do écrã, declarar a aceitação dos termos e condi-

ções gerais de venda pela Requerida através do website referido em b).

e) Aquando do referido d) foram disponibilizadas ao Requerente os termos e condições ge-

rais de venda pela Requerida através do website referido em b).

f) Aquando do referido em d), os termos e condições de venda pela Requerida através do

website referido em b) eram os constantes do documento de fls. 102 a 106, cujo teor aqui

se dá por reproduzido, e foram previamente elaborados unilateralmente pela Requerida,

e não sujeitos a discussão ou negociação por parte dos compradores que efectuem en-

comendas para compras através daquele website da requerida, para aplicação à genera-

lidade das encomendas que ali sejam efectuadas.     

g) Em 29.11.2019, cerca das 12h45, o Requerente consultou no website  referido em b), o

anúncio para venda pela Requerida, através daquele site, uma placa gráfica, marca Giga-

byte, modelo RTX 2060 Gaming OC Pro 6Gb DDR6, pelo preço de € 354,16.

h) Aquando do referido em g), o Requerente decidiu adquirir à Requerida a dita placa grá-

fica, e, por isso, seguiu e completou todas as etapas do procedimento para concluir no

website referido em b) a encomenda da dita placa gráfica, para venda pela Requerida,

pelo preço ali anunciado de  € 354,16. 
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i) A dita placa gráfica des�nava-se a fins alheios a ac�vidade profissional do Requerente.

j) Logo após ter completado o referido em h), o Requerente recebeu da parte parte da

Requerida a mensagem de correio electrónico constante do documento de fls.  5-5v,

cujo teor se dá por reproduzido, de «confirmação de compra», com as informações da

dita compra, incluindo os dados para pagamento, através de mul�banco, do respec�vo

preço de € 354,16. 

k) Na  sequência  do  referido  em  j)  e  usando  os  dados  para  pagamento  através  de

mul�banco indicados pela Requerida, no mesmo dia 29.11.2019 o Requerente procedeu

ao pagamento da dita quan�a de € 354,16.

l) Pouco depois do referido em k), em 29.11.2019, às 13h12, o Requerente recebeu da

parte da Requerida a mensagem de correio electrónico constante do documento de fls.

6-6v, cujo teor se dá por reproduzido, de «confirmação de pagamento», e referindo,

designadamente «Caro Fábio Paiva, O pagamento da sua encomenda 360816 já foi

confirmado pelo nosso sistema. Esta será processada dentro da maior brevidade, sendo

enviado um email com a informação de envio após confirmação de expedição. (...)». 

m) Não obstante o referido em l), em 05.12.2019, pelas 23h46, o Requerente recebeu da

parte da Requerida, por correio electrónico, a comunicação constante do documento de

fls. 7, cujo teor se dá por reproduzido, referindo, designadamente, «(...) vimos por este

meio informar que na encomenda que nos efetuou, o nosso fornecedor ficou sem stock

do arBgo. Assim, sendo pretendíamos saber se quer escolher outro arBgo para troca ou

se prefere a anulação da encomenda com respecBva emissão do crédito.  Ficamos a

aguardar a sua resposta. (...)».  

n) Em resposta à comunicação referida em m), no mesmo dia 05.12.2019, pelas 22h25, o

Requerente enviou à Requerida, por correio electrónico, a comunicação constante do

documento de fls. 8, cujo teor se dá por reproduzido, referindo, designadamente, não

ter interesse de ser creditado pelo valor pago, bem como não ter culpa de que �vesse

esgotado o stock da placa gráfica em causa e não ter de ser prejudicado por culpa da

Requerida,  e  sustentando  que,  para  solucionar  a  situação,  a  Requerida  teria

possibilidade de proceder de uma de três  formas: 

– Disponibilizar ao Requerente o produto comprado e pago, dentro de prazo aceitável;

–  Assumir  o  prejuízo  e  adquirir  noutra  loja  o  produto  para  o  disponibilizar  ao

Requerente; ou
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– Fazer um upgrade para modelo seguinte da placa gráfica  (Gigabyte  RTX 2060 Super

Gaming OC Pro) que, acrescentou, estava disponível no site da requerida por € 473,28 PVP.

o) Em  resposta  à  comunicação  referida  em  m),  no  dia  06.12.2019,  pelas  11h54,  a

Requerida enviou ao Requerente, por correio electrónico, a comunicação constante do

documento de fls. 9, cujo teor se dá por reproduzido, referindo, designadamente: 

«(...) Como foi explicado, o arBgo não está em stock no nosso fornecedor, e se reparar

no nosso site, não existe forma de comprar o arBgo em questão.

Ainda sobre as alternaBvas que nos sugere, lamentamos mas não é possível, (…) é ilegal

vende abaixo do preço de custo.

Se  quiser  escolher  um arBgo do  nosso site,  podemos  ver  a  possibilidade de  algum

desconto, no entanto fora isso não temos margem de manobra.

Fico  a  aguardar  uma  resposta  sua,  caso  não  pretenda  nenhuma  das  soluções

apresentadas o ideal será proceder à devolução. (...)». 

p) Em resposta à comunicação referida em o), no mesmo dia 06.12.2019, pelas 13h58, o

Requerente enviou à Requerida, por correio electrónico, a comunicação constante do

documento  de  fls.  10,  cujo  teor  se  dá  por  reproduzido,  e  na  qual  o  Requerente

manifestou  discordância  e  insa�sfação  face  à  posição  assumida  pela  Requerida,  e

referiu que não iria desis�r deste assunto.

q) Em resposta à comunicação referida em p), no dia 07.12.2019, pelas 11h04, a Requerida

enviou ao Requerente, por correio electrónico, a comunicação constante do documento de

fls. 11, cujo teor se dá por reproduzido, referindo, designadamente: 

«(...)  Como já foi  explicado,  ficamos sem stock do arBgo e  não temos  o mesmo para

saBsfazer, uma vez que não conseguimos mais unidades e não conseguimos saBsfazer os

seus desejos de troca, iremos faturar a encomenda e proceder com  a emissão de crédito».

r) Em  09.12.2019,  pelas  11h36,  a  Requerida  enviou  ao  Requerente,  por  correio

electrónico,  a comunicação constante do documento de fls.  14, cujo teor se dá por

reproduzido, e em anexo à qual, enviou a Nota de Crédito P nº 298, de 09.12.2019, cujo

teor se dá por reproduzido,  no valor a favor do Requerente de € 354,16.

s) Em  resposta  à  comunicação  referida  em  q),  no  dia  09.12.2019,  pelas  13h54,  o

Requerente enviou à Requerida, por correio electrónico, a comunicação constante do

documento de fls. 12, cujo teor se dá por reproduzido, referindo designadamente: 
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«(…) Atendendo que da vossa parte não cumpriram com o contrato de compra e venda

celebrado em 29/11/2019 e que gerou a encomenda nº 360816 e que o meu dinheiro

conBnua na vossa posse, (…) Estando os senhores relutantes em cumprir o estabelecido

(…), vou fazer uma úlBma contraproposta: 

SubsBtuição do item em questão por outro de inferior qualidade mas que irá remediar a

falha, sugiro este que está na vossa página publicitado:

• RTX 2060 6 GB DDR6 XC – EVGA valorizado em 386,61  (…),  que estou disposto a

aceitar por até 330€ com IVA recebendo a diferença para o valor já pago 354,16 (...)».

t) Em resposta à comunicação referida em s), no dia 10.12.2019, pelas 10h08, a Requerida

enviou ao Requerente, por correio electrónico, a comunicação constante do documento

de fls. 13, cujo teor se dá por reproduzido, referindo, designadamente: 

«(...) sobre a sua proposta, a nota de crédito já foi emiBda e o arBgo encontra-se no

nosso site para compra como stock online e com prazo de entrega de 5 a 30 dias. 

Caso pretenda poderá efetuar a encomenda uBlizando o mesmo e descontar a nota de

crédito que já está na sua conta: hUp://www.castroelectronica.pt/product/placa-grafica-

rtx-2060-6gb-ddr6-xc-evga

Se pretender a devolução apenas tem de enviar a nota de crédito assinada juntamente

com o seu IBAN. (...) 

u) No  início  de  Janeiro  de  2020,  o  Requerente  deu  entrada  de  reclamação  contra  a

Requerida no Centro de Informação Autárquico ao Consumidor de Vila Nova de Gaia

(CIAC Gaia), que ali  foi  numerada como processo de reclamação nº R-3/2020, e no

âmbito do qual foi realizada mediação, por parte daquela en�dade, com vista a tentar

que as partes chegassem a uma solução amigável do presente li]gio. 

v) A mediação referida em u) não foi bem sucedida, tendo a Requerida respondido àquela

reclamação,  por  correio  electrónico,  em  17.01.2020,  pelas  15h45,  nos  termos

constantes do documento de fls.  95-95v, cujo teor se dá por reproduzido, referindo,

designadamente, que a Requerida «(...)  informou o cliente do reembolso do montante

que  havia  sido  pago,  conforme  lhe  é  legalmente  exigido. (…)  Que  ainda  não  se

concreBzou, uma vez que o (…) reclamante ainda não indicou o IBAN para a qual deverá

ser realizada a transferência bancária. (…). Pelo que, aguarda apenas pela indicação do

IBAN, a fim de realizar a respec�va res�tuição, o que desde já se requer, que através de

V. Exas. Seja o mesmo disponibilizado. (...)».  
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w) No�ficada  ao reclamante,  ora Requerente,  a resposta da  reclamada, ora  Requerida,

referida em v), aquele enviou ao CIAC Gaia, por correio electrónico, em 27.01.2020,

pelas 22h33, a comunicação constante do documento de fls.  133-134, cujo teor se dá

por reproduzido, e em anexo ao qual  juntou – além do documento de fls.  136 – o

documento de fls. 137, cujo teor se dá por reproduzido, onde consta, designadamente: 

«Comprova2vo de IBAN / SWIFT

CLIENTE          FABIO ANTONIO NOVO DOS SANTOS PAIVA

(...)

IBAN               PT50019300001050004684165 

(...)»  

x) O  Requerente  deu  entrada  do  requerimento  inicial  da  presente  acção  arbitral  em

26.02.2020. 

y) A Requerida foi citada para a presente acção arbitral por carta registada com aviso de

recepção, expedida em 03.03.2020 e recepcionada em 04.03.2020.

z) Em 24.06.2020, o Requerente enviou ao CIAC Gaia o e-mail constante de fls. 89, cujo teor se

dá por reproduzido, no qual solicitou informação rela�vamente ao processo de mediação

referido em u), e referia que naquele processo de mediação o único mo�vo apresentado

pela  reclamada  (ora  Requerida)  para  a  não  devolução  dos  valores  pagos  pelo  ora

Requerente  foi  o  de  não saber o  IBAN  deste;  bem como que,  por  já  ter facultado o

respec�vo IBAN  ao CIAC Gaia a 27.01.2020, supunha que aquele IBAN já �nha sido enviado

pelo  CIAC  Gaia  à  ora  Requerida  aquando  do  arquivamento  do  referido  processo  de

mediação, mas a ora Requerida ainda não �nha feito qualquer devolução do valor pago

pelo ora Requerente.

aa) Em 29.06.2020, pelas 11h44, o CIAC Gaia deu conhecimento à Requerida, por correio

electrónico, da comunicação do Requerente referida em w) e do documento anexo à

mesma igualmente referido em w), no qual constava a informação do IBAN da conta

bancária do ora Requerente. 

bb) Em  14.10.2020,  iniciou-se  a  diligência  para  tenta�va  de  conciliação  e,  em  caso  de

frustração desta, imediata audiência de julgamento arbitral, não tendo as partes logrado

chegar acordo para transacção e tendo a diligência sido suspensa dado o adiantado da

hora, conforme consta da acta constante de fls. 48-49, cujo teor se dá por reproduzido.  
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cc) Em 16.12.2020, por ordem da Requerida, foi efectuada uma transferência para a conta

bancária do Requerente, com o IBAN referido em w), no montante de € 354,16.

dd) Em 22.12.2020, através de correio electrónico, o Requerente veio comunicar aos presentes

autos de que, em 17.12.2020, recebeu na respec�va conta bancária com o IBAN referido

em w), o montante de € 354,16 em resultado da transferência referida em cc).

ee) Em  31.12.2020,  através  de  correio  electrónico,  a  Requerida  veio  apresentar  o

requerimento  constante  de  fls.  63-64,  cujo  teor  se  dá  por  reproduzido,  referindo,

designadamente,  que,  independentemente  da  decisão  que  vier  a  ser  proferida  na

presente acção, a quan�a de € 354,16 terá sempre se ser reembolsada ao requerente, e

que, uma vez que o Requerente indicou o seu IBAN no decorrer do presente processo, a

Requerida  procedeu  à  transferência  daquela  quan�a,  e  juntou  como  documento

comprova�vo o constante de fls. 65, 

ff) Em 13.09.2021,  retomou-se a tenta�va de conciliação, que se frustrou, e realizou-se a

audiência de julgamento, como consta da respec�va acta constante de fls. 96-98. 

gg) O sistema de pagamentos através de referência mul�banco que a requerida u�liza, não

permite efectuar a devolução, do montante que tenha sido pago à Requerida por aquela

via, para a conta bancária de onde tenha sido efectuado o pagamento à Requerida. 

hh) Atento o referido em gg), no casos de pagamentos à Requerida através de referência

mul�banco, a eventual devolução pela Requerida de montantes pagos por essa via, é

feita exclusivamente através de transferência bancária.

ii) Para efectuar a transferência bancária referida em hh), a Requerida necessita que lhe

seja fornecida, pelo cliente que efectuou pagamento através de referência mul�banco,

a informação do IBAN da conta bancária de onde tenha sido efectuado o pagamento à

Requerida por aquela via.

jj) Nos termos e condições de venda pela Requerida através do respec�vo website, referidos

em e) e f), constava, designadamente:

«(...) O que acontece se pagar uma encomenda e faltar material?

Em caso de a encomenda ficar incompleta devido a rutura de stock, entramos em contac-

to consigo de forma a alterar por outro produto, ou então ficar o montante em crédito

para uma próxima encomenda. Caso nenhuma destas sejam do seu agrado, deverá en-

viar-nos via email os seus dados bancários, para procederemos à devolução do montante

em causa.
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• Produtos Stock Online (Prazo Entrega associado): Se no momento da realização

de uma encomenda, exisBrem produtos com prazo de entrega associado, a mesma

apenas será expedida após a disponibilidade de todas as posições. (…)

 Stock

Podem ocorrer erros de stock no Inventário da Castro Electronica. (…)

PÓS-VENDA

Seguem-se os termos do acordo legal entre o Cliente e a Castro Electrónica®. Ao

aceder, navegar e uBlizar a nossa loja online (www.castroelectronica.pt), o Cliente

reconhece que leu, compreendeu e está de acordo com a nossas Condições de UBli-

zação. 

A Castro Electrónica® pode a qualquer momento alterar as condições de uBlização

sem aviso prévio ao cliente, rever as condições de uBlização deve ser uma norma

praBca pelo cliente. (...)

Formas de reembolso de Devoluções:

Caso pretenda o reembolso nas compras Online, o mesmo será feito pela mesma

via do pagamento inicial. A Castro Electrónica® fará o reembolso do valor pago

pelo arBgo assim que seja feita a verificação técnica do estado do produto (...)».

kk) O  website da  Requerida  dispõe  para  venda  de  um  stock  online  dos  ar�gos  que

comercializa, sendo que o número de existências desse stock online não está ainda em

poder da requerida – diferentemente do stock asico das lojas asicas da Requerida –,

carecendo  de  ser  encomendado  a  fornecedor  da  Requerida  e  estando  sujeito  a

disponibilidade de tal fornecedor.

ll) No website da  Requerida,  a  informação  de  existências,  ou  mesmo  do  número  de

existências,  do  stock  online  de  cada  produto,  é  disponibilizada  à  Requerida  pelo

fornecedor desta, uma ou, no máximo duas vezes por dia, e nunca em tempo real.

mm) Dado que o fornecedor da Requerida fornecem igualmente outros retalhistas, o stock

online referido em ll), disponibilizado pelo fornecedor da Requerida, está disponível, ao

mesmo  tempo  e  a  todo  o  momento,  para  inúmeros  retalhistas  e  pode  haver

encomendas/pedidos de outros retalhistas que se completem junto daquele fornecedor

antes de encomenda/pedido por parte da Requerida.  
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nn) Nos casos de encomendas para compra online no website da Requerida, esta só depois

de  receber  o  pagamento  de  cada  encomenda  é  que  procede  à  encomenda  ao

respec�vo fornecedor do ar�go em causa, e havendo várias encomendas do mesmo

produto,  as  encomendas  são  efectuadas  ao  fornecedor  da  requerida  pela  ordem

temporal do recebimento pela Requerida do pagamento de cada encomenda.

oo) A encomenda para compra online, pelo Requerente â Requerida, referida em g) e h), foi

efectuada durante uma campanha de redução de preços, denominada “Black Friday”,

pra�cada amplamente pelos retalhistas de, entre outros, produtos de electrónica e de

informá�ca. 

pp) Após  receber  o  pagamento  efectuado  pelo  Requerente,  referido  em  k),  quando  a

Requerida ia efectuar a encomenda ao fornecedor do produto em causa, este já não

estava disponível em stock do fornecedor.

MOTIVAÇÃO:

Os  factos  considerados  provados  resultaram  da  apreciação  conjugada  dos  documentos

constantes dos  autos, das  declarações  prestadas pelo  Requerente  em sede de audiência  de

julgamento, dos depoimentos das testemunhas, e dos factos admi�dos por acordo ou confissão.

B – DO DIREITO

Da matéria factual dada por provada resulta que o caso em apreciação nos presentes autos

integra-se, quanto ao modo de contratação, no âmbito dos contratos celebrados à distância, e

dentro  destes,  no  âmbito  dos  contratos  celebrados  através  da  internet,  no  contexto  do

chamado “comércio electrónico”.

Assim,  resultou  provado  que,  no  sí�o  na  internet  (website)  da  Requerida

(h*ps://www.castroelectronica.pt/) – organizado de modo a, através dele, a Requerida poder

realizar a venda online dos produtos que comercializa,  ao  público em geral  – o Requerente

concluiu com a Requerida um contrato de compra e venda (cfr. arts. 874º e 879 Cód. Civil),

tendo por objecto uma placa gráfica, marca Gigabyte, modelo RTX 2060 Gaming OC Pro 6Gb

DDR6, pelo preço de € 354,16.
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No caso em apreciação, tendo aquele bem sido comprado para fins não profissionais  do

Requerente (cfr. i) dos factos provados), e incluindo-se a comercialização de material eléctrico e

informá�co no âmbito da ac�vidade empresarial a que se dedica a Requerida (cfr. a) dos factos

provados), constata-se que aquele contrato de compra e venda foi celebrado entre um vendedor

profissional (a Requerida) e um consumidor (o Requerente). Consequentemente, cons�tui um

contrato de compra e venda de consumo, e, concomitantemente, é fonte de uma relação jurídica

de  consumo  –  sujeita  à  legislação  de  protecção  dos  consumidores,  aplicável  e  per�nente,

maxime a  Lei  nº  24/96,  de  31 de  Julho de  1996 (Lei  de Defesa  do Consumidor,  doravante

abreviadamente LDC), que tem a função de “lei-quadro” da defesa do consumidores.

Acresce que, quanto ao modo de celebração do contrato, no caso em apreciação, está em causa

um contrato  celebrado electronicamente através  da internet,  sendo que tal  cons�tui  um dos

modos de celebração de contratos à distância, pelo que importa ter em conta, em especial, o

regime jurídico  dos  contratos de consumo celebrados à distância,  estabelecido no Dec.-Lei  nº

24/2014, de 14 de Fevereiro de 2014 (com a redacção resultante das alterações introduzidas pelas

Leis nº 47/2014, de 28 de Julho, e nº 78/2018, de 15 de Outubro), e que tem em vista promover a

transparência das prá�cas comerciais e salvaguardar os interesses legí�mos dos consumidores.

Ora, para efeitos daquele Dec.-Lei nº 24/2014, entende-se por: 

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

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

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

distância  mediante  a  u�lização  exclusiva  de  uma  ou  mais  técnicas  de  comunicação  à

distância até à celebração do contrato, incluindo a própria celebração (art. 3º/f));

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

sua a�vidade comercial, industrial, artesanal ou profissional (art. 3º/c));

-  «Fornecedor de bens ou prestador de serviços», a pessoa singular ou cole�va, pública ou

privada, que, num contrato com um consumidor, atue no âmbito da sua a�vidade profissional,

ou através de outro profissional, que atue em seu nome ou por sua conta (art. 3º/i));

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

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

u�lizado tendo em vista a celebração do contrato entre as referidas partes (art. 3º/m)).
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Assim, no caso em apreciação, e à semelhança do que já vimos supra à luz da Lei de Defesa

do  Consumidor,  Requerente  e  Requerida  são  de  considerar,  respec�vamente,  como

consumidor e fornecedor de bens, para efeitos do Dec.-Lei nº 24/2014.

Acresce que, além do Dec.-Lei nº 24/2014, é aplicável ao caso em apreciação o Decreto-Lei n.º

7/2004 (regime do comércio electrónico), que, no entanto, tem um âmbito subje�vo de aplicação

mais amplo do que aquele, uma vez que não regula apenas relações jurídicas de consumo. 

Para saber quando é que o contrato se considera celebrado, deve ter-se em conta, por um

lado, o nº 1 do art. 32º do Dec.-Lei nº 7/2004, que determina que «A oferta de produtos ou

serviços em linha representa uma proposta contratual  quando con�ver todos os elementos

necessários  para  que  o  contrato  fique  concluído  com  a  simples  aceitação  do des�natário,

representando, caso contrário, um convite a contratar»; e, por outro lado, o art. 29º do mesmo

diploma legal, em especial os nºs 1 e 5, que estabelecem, respec�vamente «Logo que receba

uma ordem de encomenda por via exclusivamente electrónica, o prestador de serviços deve

acusar  a recepção igualmente por  meios electrónicos  (...)»,  e que  «a encomenda torna-se

defini�va  com  a  confirmação  do  des�natário,  dada  na  sequência  do  aviso  de  recepção,

reiterando a ordem emi�da».

Acresce que, por um lado, nos termos art. 32º, nº 2, Dec.-Lei nº 7/2004,  «O mero aviso de

recepção da ordem de encomenda não tem significado para a determinação do momento da

conclusão do contrato».  Pelo que, quando a oferta de produtos em linha (online) cons�tua

uma proposta contratual  – como acontece, em regra,  nos  contratos celebrados à distância

através da internet, no contexto do comércio electrónico – a ordem de encomenda deve ser

qualificada  como  aceitação dessa  proposta,  formando-se  o  contrato.  O  aviso  de  recepção

afigura-se  cons�tuir  uma  obrigação  legal  que  resulta  da  celebração  do  contrato  e,

consequentemente, é já ulterior à conclusão deste.  

O supra citado art. 29º, nº 5, do Dec.-Lei nº 7/2004 – quando estabelece que «a encomenda

torna-se  defini�va  com  a  confirmação  do  des�natário,  dada  na  sequência  do  aviso  de

recepção, reiterando a ordem emi�da» – deve interpretar-se no sen�do de que a confirmação

do  des�natário  é  ulterior  à  celebração  do  contrato,  sendo,  no  entanto,  essencial  para  a

produção dos seus efeitos, cons�tuindo uma condição legal. Assim, enquanto o des�natário

não confirmar a ordem de encomenda emi�da – isto é, enquanto a celebração do contrato não

es�ver  confirmada  pelo  des�natário,  o  contrato  não  produz  efeitos,  excepto  no  que  diz

respeito à obrigação de envio de recepção por parte do fornecedor do bem ou do prestador
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dos serviços – no mesmo sen�do do que se expôs supra e acompanhamos, cfr. JORGE MORAIS

CARVALHO, Manual de Direito do Consumo, 5ª ed., Almedina, 2018, pp. 220-226.

Acresce,  ainda, que «A ordem de encomenda,  o  aviso de  recepção e a confirmação da

encomenda consideram-se recebidos logo que os des�natários têm a possibilidade de aceder a

eles» (art. 31º, nº 2, Dec.-Lei nº 7/2004).  

Ora, no caso em apreciação, de acordo com a prova produzida, desde logo afigura-se que

quando, em 29.11.2019, cerca das 12h45, o Requerente consultou no supra citado website da

Requerida (h*ps://www.castroelectronica.pt/) o anúncio (oferta) para venda, pela Requerida e

através daquele site, o produto placa gráfica, marca Gigabyte, modelo RTX 2060 Gaming OC Pro

6Gb DDR6, pelo preço de € 354,16, a oferta em linha (online) daquele produto con�nha todos os

elementos necessários para que o contrato de compra e venda ficasse concluído com a simples

aceitação do Requerente; pelo que, nos termos do disposto no supra citado art. 32º, nº 1, do

Dec.-Lei nº 7/2004, aquela oferta de produto representava uma proposta contratual. 

Acresce que os mencionados dados daquele anúncio man�nham-se quando o Requerente,

ainda  em 29.11.2020 seguiu todas as  etapas do procedimento,  que  completou,  para  concluir

naquele website da Requerida a encomenda do dita placa gráfica, para venda pela Requerida, pelo

preço ali anunciado de € 354,16. Desse modo, o Requerente manifestou a aceitação da proposta

contratual  representada  pela  oferta  do  mencionado  produto,  e,  com  isso,  ficou  concluído  o

contrato de compra e venda, nos termos da proposta contratual aceite pelo Requerente. Mais, logo

após ter completado a dita encomenda, o Requerente recebeu da parte da Requerida mensagem

de confirmação daquela encomenda, com as informações da dita compra, incluindo os dados para

pagamento, através de mul�banco, do respec�vo preço de € 354,16 (cfr. j) dos factos provados); e

na sequência da recepção de tal mensagem, o Requerente procedeu de imediato ao pagamento

daquele preço de € 354,16, usando os dados para pagamento através de mul�banco indicados pela

Requerida (cfr. k) dos factos provados).  

Sucede que aquele contrato de compra e venda estava sujeito aos termos e condições gerais

de venda, previamente elaborados unilateralmente pela Requerida, e não sujeitos a discussão ou

negociação  por  parte  dos  compradores  que  efectuem  encomendas  para  compras  através

daquele  website da requerida, para aplicação à generalidade das encomendas que ali  sejam

efectuadas (cfr. f) dos factos provados). Ou seja, aquele contrato de compra e venda foi celebrado

com base em “cláusulas contratuais gerais”, não negociadas individualmente mas predispostas
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pela Requerida para uma mul�plicidade indefinida de contratos, e às quais o Requerente se

limitou a aderir (contrato de adesão). 

Ora, como “cláusulas contratuais gerais”, esses termos e condições gerais de venda através do

dito  website da  Requerida  �nham, por  exigência  legal,  de  ser  informados/comunicados  ao

Requerente antes da própria conclusão do contrato ora discu�do. 

Efec�vamente, entre os direitos básicos de que goza o consumidor – inclusivamente merecendo

tutela cons�tucional  no âmbito dos  direitos fundamentais (art.  60º,  nº  1, Cons�tuição República

Portuguesa) –, encontra-se o direito à informação para o consumo (arts. 3º/d) e 8º LDC). 

Com efeito, a celebração de contratos de consumo pressupõe reflexão e conhecimento por

parte do (potencial) consumidor. Daí a preocupação do legislador na criação de mecanismos que

assegurem um verdadeiro e efec�vo direito à informação do consumidor. 

Esse direito do consumidor à informação e o reflexo dever do profissional de informar, têm

origem no tradicional princípio da boa-fé objec�va, enquanto regra geral de conduta das pessoas,

singulares e colec�vas, nas relações jurídicas obrigacionais e assenta em valores como a lealdade

e a correcção. Daí que, nos termos gerais, desde logo na fase pré-contratual «quem negoceia

com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação

deste,  proceder  segundo  as  regras  da  boa  fé,  sob  pena  de  responder  pelos  danos  que

culposamente causar à outra parte»  (art.  227º,  nº  1,  Cód.  Civil)»;  depois, já no decurso do

contrato, «No cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente,

devem as partes proceder de boa fé» (art. 762º, nº 2, Cód. Civil); acresce que, além de pré-

contratuais e contratuais, os deveres deveres de informação, podem, nalguns casos, quanto a

deveres acessórios de conduta, estender-se para além do momento da cessação do contrato, em

nome dos ditames da boa-fé (arts. 239º e 762º, nº 2, Cód. Civil) – sobre esta temá�ca, cfr., por

exemplo, GIL VALENTE MAIA, Boa fé e responsabilidade civil decorrente da violação de deveres

acessórios  de  conduta:  o  critério  do  “perímetro  contratual”  na  delimitação  do  regime  de

responsabilidade  aplicável,  Jugar  online,  Janeiro  2020  (disponível  em  www.julgar.pt);  M.  J.

ALMEIDA COSTA, Direito das obrigações, 12ª ed., Almedina, 7ª reimpressão, 2019, pp. 357ss. 

No entanto, se, por um lado, como se acabou de dizer, o fundamento jurídico do direito do

consumidor à informação tem a sua matriz no tradicional e geral princípio da boa-fé, por outro, o

seu  verdadeiro  fundamento  material  reside  na  desigualdade  ou  desnível  da  informação  do

consumidor, carente de uma par�cular necessidade de protecção,  enquanto parte �picamente
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mais  débil,  designadamente  face  à  assimetria em  que  se  encontra  compara�vamente  com  o

profissional, rela�vamente à informação sobre os bens ou serviços que o profissional comercializa.  

Ora, no Direito do Consumo, a pedra de toque do  direito à informação é a realização das

possibilidades objec�vas de conhecimento e compreensão, por parte do consumidor, enquanto

des�natário  do  produto  ou  do  serviço;  por  isso,  a  esse  propósito,  se  pode  falar  em

cognoscibilidade,  que  abrange  não  apenas  o  conhecimento  (poder  conhecer)  mas  a

compreensão (poder compreender). Ora, para se considerar sa�sfeito o direito (do consumidor) à

informação,  ou  o  correspec�vo  dever  (do  profissional)  de  informar,  o  que  interessa,

essencialmente, é que o consumidor – ele e qualquer outro consumidor ]pico, nas mesmas

circunstâncias –  tenha podido conhecer e podido compreender a informação em causa. 

Assim, exige-se apenas que a informação seja transmi�da pelo profissional  nas condições

legalmente previstas, mas não se pode nunca assegurar que o consumidor toma conhecimento

efec�vo dos elementos informacionais relevantes. Qualquer que seja a técnica de comunicação

u�lizada para prestar a informação ao consumidor, a a�tude deste não pode ser totalmente

passiva, tem também de ser proac�va.

Em termos norma�vos, como já se referiu supra, o direito do consumidor à informação é,

desde logo, consagrado cons�tucionalmente no âmbito dos direitos fundamentais (art. 60º, nº 1,

Cons�tuição República Portuguesa); depois é plasmado na Lei de defesa do Consumidor (arts.

3º/d) e 8º LDC) mas também, acrescente-se, em variada legislação ordinária mais específica

pertencente ou per�nente ao Direito do Consumo. É, designadamente, o caso do Dec.-Lei nº

446/85, de 25 de Outubro (com as alterações nele introduzidas ulteriormente), que estabelece o

regime  jurídico  das  cláusulas  contratuais  gerais,  ainda  que  com  um  âmbito  subjec�vo  de

aplicação  que  não  se  restringe  às  relações  jurídicas  de  consumo  (entre  profissionais  e

consumidores), por contemplar também regras aplicáveis às relações entre profissionais.

Nos contratos baseados em cláusulas contratuais gerais – como é o caso do contrato ora em

causa –, resulta do art. 5º, nº 1, Dec.-Lei nº 446/85, que «As cláusulas contratuais gerais devem

ser comunicadas na íntegra aos aderentes que se limitem a subscrevê-las ou a aceitá-las»;

sendo tal  comunicação na íntegra das cláusulas contratuais gerais  «(...)  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» (art. 5º, nº 2, Dec.-Lei nº 446/85);

acresce que  «O contratante que recorra a cláusulas contratuais gerais deve informar, de acordo
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com  as  circunstâncias,  a  outra  parte  dos  aspectos  nelas  compreendidos  cuja  aclaração  se

justifique» (art. 6º, nº 1, Dec.-Lei nº 446/85).

Sendo que, mediante a prévia observância dos supra citados deveres de comunicação

(art. 5º) e de informação (art. 6º) das cláusulas contratuais gerais, considera-se que «as

cláusulas contratuais gerais inseridas em propostas de contratos singulares incluem-se

nos mesmos, para todos os efeitos, pela aceitação (...)» (art. 4º Dec.-Lei nº 446/85).

Ora, a este propósito, no caso em apreciação, resultou provado, designadamente, que:

– Em data não concretamente apurada, mas es�mada cerca de  22.11.2019, o requerente

acedeu ao website referido em b) e ali registou-se, de modo a, ulteriormente, poder ali fazer

encomenda,  para  compra,  de  ar�gos  comercializados  pela  Requerida  através  daquele

website (cfr. c) dos factos provados);

–  Uma das etapas daquele procedimento de registo consis�u em, mediante seleccionar e

clicar determinado campo do écrã, declarar a aceitação dos termos e condições gerais de

venda pela Requerida através do respec�vo website (cfr. d) dos factos provados);

– E nessa altura,  foram disponibilizadas ao Requerente  os termos e condições  gerais  de

venda pela Requerida através do respec�vo website (cfr. e) dos factos provados). 

   

Desse modo, e atento o já exposto acima, pode considerar-se que, no caso em apreciação,

foram  observados,  previamente  à  conclusão  do  contrato,  os  supra  citados  deveres  de

comunicação (art. 5º) e de informação (art. 6º) dos termos e condições gerais de venda

através do  website da Requerida; e que, consequentemente, nos termos e por força do

disposto no art.  4º Dec.-Lei  nº 446/85,  aqueles  termos e condições gerais  de venda

através do website da Requerida inseridas na proposta do contrato singular ora discu�do, são de

considerar incluídas naquele contrato, para todos os efeitos, pela aceitação daquelas cláusulas

contratuais gerais por parte do Requerente – aceitação que, conforme já se analisou, ocorreu

efec�vamente, mediante a realização completa do procedimento para encomenda, e que foi

seguida de imediata mensagem de confirmação (por parte da Requerida) daquela encomenda, e,

de imediato, do pagamento do preço por parte do Requerente. 

Desse modo, a dita encomenda do Requerente tornou-se defini�va, porquanto, relembra-se,

«a encomenda torna-se definitiva com a confirmação do destinatário, dada na sequência do aviso

de recepção, reiterando a ordem emitida»  (art.  29º,  nº 5,  do Dec.-Lei  nº  7/2004).  De resto,
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relembra-se  também,  «A ordem de  encomenda,  o  aviso  de  recepção e  a  confirmação  da

encomenda consideram-se recebidos logo que os destinatários têm a possibilidade de aceder a

eles» (art. 31º, nº 2, Dec.-Lei nº 7/2004).  

Ora, entre as cláusulas contratuais gerais contendo os termos e condições gerais  de venda

através do website da requerida, pré-elaboradas por este sem negociação com o Requerente, e

des�nadas  a  regular  uma mul�plicidade  indefinida  de  contratos  de  compra  online  naquele

website – e a que ficou sujeito igualmente o contrato ora discu�do –, constava, designadamente,

o seguinte (cfr. jj) dos factos provados): 

«(...) O que acontece se pagar uma encomenda e faltar material?

Em caso de a encomenda ficar incompleta devido a rutura de stock, entramos em contac-

to consigo de forma a alterar por outro produto, ou então ficar o montante em crédito

para uma próxima encomenda. Caso nenhuma destas sejam do seu agrado, deverá en-

viar-nos via email os seus dados bancários, para procederemos à devolução do montante

em causa.

• Produtos Stock Online (Prazo Entrega associado): Se no momento da realização

de uma encomenda, exisBrem produtos com prazo de entrega associado, a mesma

apenas será expedida após a disponibilidade de todas as posições. (…)

 Stock

Podem ocorrer erros de stock no Inventário da Castro Electronica. (…)

PÓS-VENDA

Seguem-se os termos do acordo legal entre o Cliente e a Castro Electrónica®. Ao

aceder, navegar e uBlizar a nossa loja online (www.castroelectronica.pt), o Cliente

reconhece que leu, compreendeu e está de acordo com a nossas Condições de UBli-

zação. 

A Castro Electrónica® pode a qualquer momento alterar as condições de uBlização

sem aviso prévio ao cliente, rever as condições de uBlização deve ser uma norma

praBca pelo cliente. (...)

Formas de reembolso de Devoluções:

Caso pretenda o reembolso nas compras Online, o mesmo será feito pela mesma

via do pagamento inicial. A Castro Electrónica® fará o reembolso do valor pago

pelo arBgo assim que seja feita a verificação técnica do estado do produto (...)».
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Por outro lado, nos termos do nº 1 do art. 19º do Dec.-Lei nº 24/2014, «Salvo acordo em

contrário entre as partes, o fornecedor de bens ou prestador de serviços deve dar cumprimento

à encomenda no prazo máximo de 30 dias, a contar do dia seguinte à celebração do contrato»

(sublinhado nosso).  No caso em  apreciação,  quando o  Requerente  efectuou a  encomenda

online para compra à Requerida da placa gráfica discu�da na presente acção, na comunicação

de confirmação de pagamento (documento de fls. 6) estava indicado, como prazo de entrega

daquele ar�go ao Requerente, um prazo de 1 a 5 dias.  Ora, tendo as partes acordado um prazo

específico  para  o  cumprimento  da  obrigação  de  entrega  do  bem,  ou  quando  um  prazo

específico decorra de uma disposição legal (art. 777º, nº 1, 1ª parte, Cód. Civil) – como decorre,

subsidiariamente, no supra citado nº 1 do art. 19º do Dec.-Lei nº 24/2014 – a obrigação tem

um prazo certo; sendo que, a existência de um prazo certo para o cumprimento da obrigação

da entrega do bem, implica a cons�tuição do vendedor profissional em mora no caso de não

cumprimento pontual da obrigação (art. 805º, nº 2/a) Cód. Civil). 

No caso em apreciação, em 05.12.2019 – ou seja, no 6º dia após a encomenda online pelo

Requerente e da  confirmação pela Requerida do pagamento efectuado pelo Requerente –,

aquela comunicou a este, por correio electrónico, o seguinte: «(...)  na encomenda que nos

efetuou, o nosso fornecedor ficou sem stock do arBgo. Assim, sendo pretendíamos saber se

quer escolher outro arBgo para troca ou se prefere a anulação da encomenda com respecBva

emissão do crédito. Ficamos a aguardar a sua resposta. (...)».   

Ora, «Em caso de incumprimento do contrato devido a indisponibilidade do bem ou serviço

encomendado, o fornecedor  de bens ou prestador de serviços deve informar o consumidor

desse facto e reembolsá-lo dos montantes pagos, no prazo máximo de 30 dias a contar da data

do conhecimento daquela indisponibilidade» (art. 19º, nº 2, do Dec.-Lei nº 24/2014). No caso

em apreciação, dúvidas não há de que a Requerida informou o Requerente (consumidor) da

indisponibilidade  do bem encomendado dentro  do prazo de  30  dias  a contar  da data do

conhecimento daquela indisponibilidade.

Acresce  que  «O fornecedor  pode,  contudo,  fornecer  um bem ou prestar  um serviço ao

consumidor  de  qualidade  e  preço  equivalentes,  desde  que  essa  possibilidade  tenha  sido

prevista  antes  da  celebração do  contrato  ou  no próprio  contrato e  o consumidor  o  tenha

consentido expressamente,  e  aquele informe por  escrito  o consumidor da responsabilidade

pelas despesas de devolução (...)» caso o consumidor venha a optar pelo exercício do direito

de livre resolução (art. 19º, nº 4 e 5, do Dec.-Lei nº 24/2014).  A este propósito, no caso em
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apreciação, como se referiu supra, a Requerida limitou-se a, em 05.12.2019, indagar junto do

Requerente se  este  queria  escolher  outro  ar�go  para  troca  ou se  preferia  a  anulação  da

encomenda com respec�va emissão do crédito. 

Ora,  inicialmente,  o  Requerente  respondeu  à  Requerida,  propondo  a  esta  três

possibilidades: a) ainda disponibilizar ao Requerente o produto comprado e pago, dentro de

prazo aceitável; ou b) assumir o prejuízo e adquirir noutra loja o produto para o disponibilizar

ao Requerente; ou, ainda, c) fazer um upgrade para modelo seguinte da placa gráfica (Gigabyte

RTX 2060 Super Gaming OC Pro) que, acrescentou, estava disponível no site da requerida por €

473,28 PVP. Tendo a Requerida recusado qualquer destas propostas do Requerente, e apenas

tendo mostrado disponibilidade para avaliar a possibilidade de desconto nalgum ar�go que o

Requerente  quisesse escolher  no  website da Requerida, o  Requerente ainda  propôs  que a

Requerida entregasse ao Requerente uma placa gráfica RTX 2060 6 GB DDR6 XC – EVGA (que

referiu estar, então, à venda no website da Requerida pelo preço de € 386,61), pelo preço de €

330,00 e recebendo o Requerente a diferença para o valor já pago de € 354,16. Todavia, a

Requerida recusou igualmente tal proposta, e referindo que não conseguia mais unidades do

produto encomendado pelo Requerente nem sa�sfazer os desejos do Requerente de troca por

outro  produto,  procedeu à emissão de  nota  de  crédito,  no valor de  €  354,16,  a  favor  do

Requerente;  e  informou  o  Requerente  de  que  este  poderia  efectuar  nova  encomenda  e

descontar aquela nota de crédito, ou, em alterna�va, se pretendesse a devolução, o Requerente

apenas teria  de  enviar a nota  de  crédito  assinada  juntamente  com o seu IBAN.  Porém, o

Requerente não efectuou qualquer nova encomenda em que �vesse descontado a dita nota de

crédito, nem enviou, naquela altura, a informação do respec�vo IBAN  à Requerida.

Ora,  conforme  já  ser  referiu  supra,  «Em  caso  de  incumprimento  do  contrato  devido  a

indisponibilidade do bem ou serviço encomendado,  o  fornecedor  de bens ou prestador  de

serviços deve informar o consumidor desse facto e  reembolsá-lo dos montantes  pagos,  no

prazo máximo de 30 dias a contar da data do conhecimento daquela indisponibilidade» (art.

19º, nº 2, do Dec.-Lei nº 24/2014). Acresce que, decorrido aquele prazo de 30 dias a contar do

conhecimento da indisponibilidade do bem encomendado, «(...) sem que o consumidor tenha

sido reembolsado dos montantes pagos, o fornecedor fica obrigado a devolver em dobro, no

prazo de 15 dias úteis, os montantes pagos pelo consumidor, sem prejuízo do seu direito à

indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais que possa ter lugar». 

É certo que, no caso em apreciação, a Requerida não reembolsou o Requerente, durante os

30 dias a contar do conhecimento da indisponibilidade do bem encomendado pelo Requerente,
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do montante que este �nha pago (€ 354,16), nem nos 15 dias úteis seguintes àquele prazo, o

dobro  do  montante  que  o  Requerente  �nha  pago  (€  708,32).  Mas  é  também  certo  que,

durante todo aquele tempo (e ainda mais, como se referirá a seguir), o Requerente não enviou

a informação do seu IBAN à Requerida.   

Ora, conforme resultou da prova produzida: 

– O sistema de pagamentos através de referência mul�banco que a Requerida u�liza, não

permite efectuar a devolução, do montante que tenha sido pago à Requerida por aquela

via, para a conta bancária de onde tenha sido efectuado o pagamento à Requerida (cfr. gg)

dos factos provados);

–  Por  isso,  no  casos  de  pagamentos  à  Requerida  através  de  referência  mul�banco,  a

eventual  devolução  pela  Requerida  de  montantes  pagos  por  essa  via,  é  feita

exclusivamente através de transferência bancária  (cfr. hh) dos factos provados);

– Para efectuar tal transferência bancária, a Requerida necessita que lhe seja fornecida, pelo

cliente que efectuou pagamento através de referência mul�banco, a informação do IBAN da

conta bancária de onde tenha sido efectuado o pagamento à Requerida por aquela via.

Assim, dado que, no caso em apreciação, o Requerente �nha pago à Requerente através de

referência mul�banco, a Requerida só podia efectuar a transferência bancária, para reembolsar

o Requerente daquele montante, quando recebesse a informação do NIB do Requerente. Por

outras palavras, para cumprir  o dever de reembolsar o Requerente dos montantes por ele

pagos  através  de  referência  mul�banco,  a  Requerida  necessitava  da  colaboração  ou

cooperação do Requerente em facultar àquela o respec�vo IBAN.

Por  isso,  a  par�r  da  data  (10.12.2019)  em  que  o  Requerente  recebeu  da  Requerida  a

informação de que se pretendesse a devolução, aquele apenas teria de enviar a nota de crédito

assinada juntamente com o seu IBAN, ao não ter enviado, de imediato, pelo menos, o respec�vo

IBAN, o Requerente incorreu em mora de credor, por não ter pra�cado acto (de cooperação) de

sua parte necessário ao cumprimento da obrigação da Requerida (cfr. art. 813º, 2ª parte, Cód.

Civil), e, desse modo, retardando a possibilidade de cumprimento dessa obrigação. 

Um dos efeitos fundamentais da mora do credor é a isenção da responsabilidade moratória do

devedor (in casu, a Requerida); o devedor não cumpre a obrigação, ainda que temporariamente,

sem que isso lhe seja imputável (art. 798º Cód. Civil). Assim, nas obrigações pecuniárias – como é a

obrigação da Requerida de reembolsar o Requerente –, desde o momento em que o credor incorre
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em mora e enquanto durar essa mora do credor, os montantes devidos deixam de vencer juros,

quer legais, quer convencionados (cfr. art. 814º, nº 2, Cód. Civil). 

No caso em apreciação, a mora do Requerente, enquanto credor, traduzida na omissão de

facultar à Requerida o IBAN daquele, tem como efeito, desde logo, que o prazo previsto no

supra citado art. 19º, nº 2, Cód. Civil – 30 dias – para cumprimento da obrigação da Requerida

de reembolsar o Requerente dos montantes pagos por este, não começa a correr enquanto

durar aquela mora do credor.

A mora do credor cessa quando este toma a inicia�va de pra�car o acto de cooperação no

cumprimento que havia omi�do. 

Ora, a esse propósito, resultou provado que:

– no âmbito do processo de reclamação contra a Requerida, que o Requerente desencadeou

no CIAC Gaia, e que teve o  nº R-3/2020,  a Requerida comunicou naquele processo, em

17.01.2020,  por  correio  electrónico,  que  «(...)  informou  o  cliente  do  reembolso  do

montante que havia sido pago, conforme lhe é legalmente exigido. (…) Que ainda não se

concreBzou, uma vez que o (…) reclamante ainda não indicou o IBAN para a qual deverá

ser realizada a transferência bancária. (…). Pelo que, aguarda apenas pela indicação do

IBAN, a fim de realizar a respec�va res�tuição, o que desde já se requer, que através de V.

Exas. seja o mesmo disponibilizado. (...)» (cfr. u) e v) dos factos provados).

–  No�ficada ao Requerente tal resposta da Requerida, aquele enviou ao CIAC Gaia, por correio

electrónico, em 27.01.2020, a informação do respec�vo IBAN (cfr. w) dos factos provados).

– Em 29.06.2020, o CIAC Gaia deu conhecimento à Requerida, por correio electrónico, da

informação do IBAN da conta bancária do Requerente. (cfr. aa) dos factos provados). 

No  caso  em  apreciação,  dado  que  o  acto  (do  Requerente)  de  cooperação  para  o

cumprimento  da  Requerida  –  a  prestação  da  informação  do  NIB  da  conta  bancária  do

requerente –  não foi pra�cado directamente, através de comunicação directa à Requerida, é

de considerar que a mora do credor cessou quando a informação prestada pelo Requerente

acerca do respec�vo NIB chegou ao conhecimento da Requerida. 

Assim, é de considerar que, no caso em apreciação, a mora do Requerente, como credor,

cessou em 29.06.2020,  data em que chegou ao conhecimento da Requerida a  informação

prestada pelo Requerente acerca do respec�vo NIB; e, consequentemente, que só a par�r de

30.06.2020 é que começou a correr o prazo previsto no supra citado art. 19º, nº 2, Cód. Civil –
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30 dias  – para  cumprimento da  obrigação da  Requerida  de reembolsar  o  Requerente  dos

montantes pagos por este.

Ora, resultou provado que só quase seis meses depois, mais concretamente em 16.12.2020,

por ordem da Requerida foi efectuada uma transferência, no montante de € 354,16, para a

conta bancária do Requerente cujo IBAN este �nha informado.

Assim  sendo,  a  Requerida  ultrapassou  (aliás,  largamente)  o  prazo  de  30  dias  para

reembolsar o Requerente daquele montante  de € 354,16 que �nha pago àquela.

Consequentemente, nos termos e por força do disposto no art. 19º, nº 3, do Dec.-Lei nº

24/2014, a Requerida ficou obrigada a reembolsar o Requerente em dobro do montante que

este �nha pago (ou seja, € 708,32 = € 354,16 x 2), sem prejuízo do direito deste à indemnização

por danos patrimoniais e não patrimoniais que possa ter lugar.

Em suma, atento o pedido formulado e considerando que a Requerida só reembolsou o

Requerente do montante de € 354,16, a Requerida deve, ainda, reembolsar o Requerente em

igual montante de € 354,16.  

IV – DECISÃO

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgo a presente acção parcialmente procedente,

e, em consequência, condeno a Requerida a pagar ao Requerente a quan�a de € 354,16.

No�fique-se.

Vila Nova de Gaia, 03 de Novembro de 2021.

O juiz-árbitro,

(Rui Saavedra)
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