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Processo nº 2263/2020 

Requerente: JOSÉ MANUEL ARAÚJO OLIVEIRA LEITE 

Requerida: VOLKSWAGEN BANK GMBH - SUCURSAL EM PORTUGAL 

Resumo da sentença para efeitos do art.º 6.º da Lei 144/2015, de 8.09: 

1. De acordo com o artigo 14.º do DL nº. 133/2009, durante a vigência de um 
contrato de crédito ao consumo, o consumidor deve ser informado de quaisquer 
alterações da taxa nominal, em suporte de papel ou noutro suporte duradouro, 
antes da entrada em vigor dessas alterações, informação que deve incluir o 
montante dos pagamentos a efetuar após a entrada em vigor da nova taxa 
nominal e, se o número ou a frequência dos pagamentos forem alterados, os 
pormenores das alterações; 

2. No âmbito de um contrato de mútuo em que a taxa nominal ficou expressa 
numa percentagem variável (Euribor 3 meses), cumpre esses deveres de 
informação a instituição de crédito ou sociedade financeira que, sempre que 
ocorre a variação da taxa nominal e antes da cobrança de cada uma das 
prestações subsequentes, emite e remete ao consumidor documento em que faz 
constar o valor da prestação financeira seguinte, com indicação da TAN (variação 
da Euribor a 3 meses), informando-o da alteração da taxa nominal e indicando, 
a título de “renda financeira” o montante a pagar nas prestações seguintes a 
título de capital e juros (informação complementada com um outro documento, 
também emitido e enviado ao consumidor antes da respetiva cobrança, no qual 
se indica o valor total da prestação, discriminando capital, juros, comissões e 
imposto de selo). 
 

1. Relatório 

1.1. O Requerente, sustentando que celebrou com a Requerida um contrato de 
crédito ao consumo, alega que aquela, trimestralmente, aquando da aplicação 
dos fatores de variação da prestação (o indexante Euribor a 3 meses), indicava 
o valor das prestações seguintes nas faturas-recibo que lhe remetia, periódica e 
antecipadamente, mas acabava por lhe cobrar valores superiores. 

Pretende, por isso, que a Requerida seja condenada a restituir-lhe a quantia de 
10,48 €, ou outra superior que venha a apurar-se no decurso da presente ação, 
correspondente à diferença entre os valores das prestações indicados nas 
menções contidas nas faturas-recibo e aqueles que a Requerida efetivamente 
cobrou, através de débito direto, na data do vencimento dessas prestações. 
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1.2. Os factos essenciais alegados pelo Requerente no seu requerimento inicial 
são os seguintes: 

a) A Requerida tem por objeto a execução de atividades bancárias, prestação de 
serviços financeiros e negócios afins, de acordo com o § 1 da Lei Alemã relativa 
ao crédito (Kreditwesengesetz), assim como serviços que, direta ou 
indiretamente, sejam considerados vantajosos para os objetivos da Volkswagen 
AG ou do Grupo Volkswagen, com exceção das operações bancárias mencionadas 
no §1, alínea 1, frase 2, n.º 5 e 6 da Lei Alemã relativa ao crédito (KWG); 
b) No dia 11.06.2019, no Porto, o Requerente e a Requerida celebraram um 
contrato de crédito ao consumo, para a aquisição da viatura da marca SEAT, 
modelo Arona, com a matrícula 76-VL-56; 
c) O montante total do crédito ascendeu à quantia de 13.104,51 €; 
d) O crédito seria reembolsado em 60 prestações mensais, no valor de 243,83 € 
cada; 
e) A taxa nominal ficou expressa numa percentagem variável - Euribor 3 meses; 
f) Ao emitir uma fatura-recibo, a Requerida informava o Requerente do valor da 
prestação seguinte, por aplicação dos fatores de variação da prestação; 
g) Apesar dessa informação, a Requerida procedia à cobrança de valores 
diferentes; 
- Na prestação n.º 3, a Requerida informou que a prestação seria de 241,54 €, 
mas cobrou 247,27 €, ou seja, cobrou a mais 5,73 €;  
- Na prestação n.º 6, a Requerida informou que a prestação seria de 241,65 €, 
mas cobrou 243,30 €, ou seja, cobrou a mais 1,65 €; 
- Na prestação n.º 9, a Requerida informou que a prestação seria de 241,69 €, 
mas cobrou 243,26 €, ou seja, cobrou a mais 1,57 €;  
- Na prestação n.º 12, a Requerida informou que a prestação seria de 242,42 €, 
mas cobrou 243,95 €, ou seja, cobrou a mais 1,53 €;  
h) Assim, a Requerida cobrou ao Requerente, sem justificação, valores que 
ascendem ao montante global de 10,48 €, que pode vir a ser muito superior caso 
a requerida mantenha o comportamento que até aqui adotou. 
 

1.3. A Requerida não compareceu na audiência, que se realizou na presença do 
Requerente, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35º da Lei da Arbitragem 
Voluntária (Lei n.º 63/2011, de 14 de Dezembro). 

Porém, apresentou contestação escrita, por mensagem de correio eletrónico 
datado de 19 de maio de 2021 na qual alegou, em suma, que: 

a) A interpretação que o requerente faz da informação constante das faturas 
recibo não está correta; 
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b) Nas faturas recibo n.ºs 3, 6, 9 e 12 (mencionadas pelo requerente na 
reclamação), o requerente foi de fato informado sobre as novas taxas nominais 
a aplicarem-se às rendas financeiras n.ºs 4, 7, 10 e 13, respetivamente; 
c) Na fatura recibo n.º 12, o valor de 242,42 € refere-se ao valor a cobrar a título 
de renda financeira no mês seguinte (n.º 13); 
d) Se depois verificarmos a fatura recibo n.º 13, constatamos que foi cobrado a 
título de capital e juros o total de 242,42€; 
e) Esclarecemos então que deve ser somado o valor de capital (204,15) e o valor 
de juros (38,27), o que perfaz 242,42€, correspondente ao valor exato 
comunicado na fatura recibo n.º 12. 
f) O requerente, além de ter somado capital e juros, acrescentou ainda o valor 
do imposto de selo (1,53), chegando ao total de 243,95€. 
g) Ora, como facilmente se depreende, a interpretação do requerente não está 
correta, pois inclui o valor do imposto de selo. 
h) Assim o valor que deve ser considerado é apenas o valor de capital e juros 
conforme consta da informação da fatura recibo n.º 12 na qual está 
expressamente referido que ao valor da próxima renda financeira (composta de 
capital e juros) acresce “despesas, encargos e prestações mensais relativas a 
seguros e serviços, quando contratados.”, no qual se incluem impostos (neste 
caso imposto de selo) e comissões (processamento da prestação). 
i) Anexamos as faturas recibos n.ºs 4, 7, 9 e 13 para que V. Exas. possam verificar 
que o valor efetivamente cobrado ao requerente corresponde na integra ao que 
foi comunicado previamente (de acordo com as explicações que aduzimos 
acima). 
k) Impugnamos assim o vertido pelo requerente na reclamação - ao contrário do 
que este menciona, não foram cobrados valores diferentes dos comunicados nas 
faturas recibo que antecederam a alteração da taxa nominal. 
Conclui apelando que não seja dado seguimento ao processo porque o mesmo 
não tem razão de ser e afirmando a sua disponibilidade para prestar todos os 
esclarecimentos aos seus clientes (como julgamos terem sido prestados ao 
requerente várias vezes). 

 

2. Objeto do litígio 

Em face do exposto, cabe apreciar se assiste ao Requerente o direito a que a 
Requerida lhe restitua as quantias correspondentes à diferença entre os valores 
que, nas faturas-recibo que periodicamente lhe remetia, esta anunciava que lhe 
iriam ser cobrados, e aqueles valores que efetivamente cobrou ao Requerente, 
através de débito direto, na data do vencimento dessas mesmas prestações. 
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3. Fundamentos da sentença  

3.1. Os factos 

3.1.1. Factos provados 
 
Com interesse para a causa, considerando o teor dos documentos juntos com o 
requerimento inicial, aqueles que foram entregues pelo Requerente na audiência 
e as declarações que nela prestou, resultaram provados os seguintes factos: 

a) A Requerida é uma Instituição Financeira autorizada pelo Banco de Portugal 
para o exercício da atividade bancária (Código 264; Tipo: Sucursais de Instituição 
de Crédito com Sede na U.E.) e Mediador de Seguros (agente) registado na ASF 
- Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o n.º, D-HMQM-
UQ9MO-22, e encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial sob 
o número único de matrícula e pessoa coletiva 980463653, Representação 
Permanente de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 
Braunschweig, Alemanha, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do 
Tribunal de Braunschweig com o capital de 318.279.200,00 €; 

b) Em data não concretamente apurada, mas que antecedeu a celebração do 
contrato a que se alude na alínea seguinte, o Requerente efetuou contacto 
telefónico com a empresa denominada “CAETANO ACTIVE (SUL) - CASCAIS – 
SEAT”, na pessoa do Sr. Sérgio Pica, com vista à aquisição de um automóvel para 
seu uso pessoal e familiar; 

c) Na sequência desse contacto telefónico, no dia 11.06.2019, no Porto, 
Requerente e Requerida celebraram um contrato que denominaram “Contrato de 
crédito a consumidor – Nº SECCRE4020467”, para a aquisição de uma viatura 
usada da marca SEAT, modelo Arona Diesel, com a matrícula 76-VL-56 – cfr. 
contrato que constitui o documento de fls. 4 a 18; 

d) Quer durante o contacto telefónico a que se aludiu nas precedentes alíneas b) 
e c), com o Sr. Sérgio Pica, quer no dia em que foi celebrado o contrato 
(11.06.2019), foi garantido ao Requerente que a Requerida o informaria da 
alteração dos valores das prestações antes da respetiva cobrança, por débito 
direto,  

e) Das “Condições Particulares” do contrato referido em c), consta como 
“fornecedor do veículo” e “intermediário de crédito” a CAETANO ACTIVE (SUL) - 
CASCAIS – SEAT, indicando-se o Sr. Sérgio Pica como o “Colaborador que executa 
dever de identificação”; 
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f) De acordo com as mesmas “Condições Particulares”: o valor total da aquisição 
foi de 19.990,00 €; o montante total do crédito ascendeu a 13.104,51; foi 
estabelecido um número total de 60 prestações mensais, com taxa varável, no 
valor unitário de 243,83 €; foi fixada uma Taxa Anual Efetiva Global (TAEG) de 
7,1400 % indexada à Euribor a 3 meses; 

g) Por missiva datada de 28.06.2019, a Requerida informou o requerente que 
“(…) a ativação do contrato em assunto [Contrato SECCRE4020467] ocorreu em 
27-06-2019 e consequentemente o débito da 1.ª prestação e seguintes ocorrerá 
no dia 28 de cada mês.” – cfr. documento de fls. 70; 

h) Na fatura-recibo relativa à 3ª prestação, emitida a 28.09.2019, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,54 €, resultante da TAN de 4,1540% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,4080%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 64; 

i) Nas 4ª, 5ª e 6ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.10.2019, 
28.11.2019 e 28.12.2019, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 241,54 €, ao qual acresceu o valor de 1,73 da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 62, 60 e 58; 

j) Na fatura-recibo relativa à 6ª prestação, emitida a 28.12.2019, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,65 €, resultante da TAN de 4,1610% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,4010%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 58; 

k) Nas 7ª, 8ª e 9ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.01.2120, 
28.02.2020 e 28.03.2020, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 241,65 €, ao qual acresceu o valor de 1,65 € da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 56, 54 e 52; 

l) Na fatura-recibo relativa à 9ª prestação, emitida a 28.03.2020, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,69 €, resultante da TAN de 4,1530% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,4090%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
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mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 52; 

n) Nas 10ª, 11ª e 12ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.04.2120, 
28.05.2020 e 28.06.2020, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 241,69 €, ao qual acresceu o valor de 1,57 € da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 50, 48 e 46; 

o) Na fatura-recibo relativa à 12ª prestação, emitida a 28.06.2020, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 242,42 €, resultante da TAN de 4,2900% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,2720%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 46; 

p) Nas 13ª, 14ª e 15ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.07.2120, 
28.08.2020 e 28.09.2020, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 242,42 €, ao qual acresceu o valor de 1,53 € da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 42, 42 e 40; 

q) Na fatura-recibo relativa à 15ª prestação, emitida a 28.09.2020, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,60 €, resultante da TAN de 4,0820% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,4800%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 40; 

r) Nas 16ª, 17ª e 18ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.10.2120, 
28.11.2020 e 28.12.2020, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 241,60 €, ao qual acresceu o valor de 1,37 € da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 38, 36 e 34; 

s) Na fatura-recibo relativa à 18ª prestação, emitida a 28.12.2020, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,51 €, resultante da TAN de 4,0410% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,5210%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 34; 
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t) Nas 19ª, 20ª e 21ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.01.2121, 
28.02.2021 e 28.3.2021, respetivamente), o montante cobrado a título de capital 
e juros foi de 241,51 €, ao qual acresceu o valor de 1,28 € da parte do imposto 
de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de processamento de 
3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos de fls. 32, 30 e 28; 

u) Na fatura-recibo relativa à 21ª prestação, emitida a 28.03.2021, consta a 
menção: “Informa-se que o valor da próxima renda financeira será actualizado 
para 241,53 €, resultante da TAN de 4,0210% (variação da Euribor a 3 meses 
para a nova taxa de -0,5410%), acrescida de despesas, encargos e prestações 
mensais relativas a seguros e serviços, quando contratados” – cfr. documento de 
fls. 28; 

v) Na 22ª prestação (com data de vencimento do dia 28.4.2021), o montante 
cobrado a título de capital e juros foi de 241,53 €, ao qual acresceu o valor de 
1,18 € da parte do imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da 
comissão de processamento de 3,00 €) – cfr. fatura-recibo que constitui o 
documento de fls. 26; 

x) Com antecedência relativamente à cobrança de cada uma das prestações 
mensais vencidas, a Requerida emitiu e remeteu ao Requerente documentos com 
indicação do total de cada uma das prestações vincendas, nos quais discriminou 
a parte relativa ao capital, aos juros, às comissões e ao imposto de selo devido 
(cfr., relativamente a cada uma das prestações, os documentos de fls. 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 e 67). 

 
 
3.1.2. Factos não provados 
 

Tendo em consideração o objeto do litígio, julga-se não provado que: 

i. Na prestação n.º 3, a Requerida tenha cobrado a mais 5,73 €; 
ii. Na prestação n.º 6, a Requerida tenha cobrado a mais 1,65 €; 
iii. Na prestação n.º 9, a Requerida tenha cobrado a mais 1,57 €; 
iv. Na prestação n.º 12, a Requerida tenha cobrado a mais 1,53 €; 
v. A Requerida cobrou ao Requerente sem justificação, até à data de entrada 

do requerimento inicial, valores que ascendem ao montante global de 
10,48 €. 
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3.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto 

Os factos considerados provados resultaram da apreciação conjugada dos 
documentos constantes dos autos, das declarações prestadas pelo Requerente 
em audiência de julgamento e, ainda, da consideração de factos instrumentais 
que resultaram da instrução e discussão da causa (artigo 5.º, n.º 2, alínea a), do 
Código de Processo Civil). 

A prova por declarações de parte foi particularmente relevante no que toca às 
circunstâncias que rodearam a formação e celebração do contrato bem como ao 
destino a dar ao automóvel, matéria relativamente à qual o Requerente prestou 
declarações de forma clara e sem hesitações, não tendo revelado parcialidade na 
narração da sua versão dos factos, o que permitiu extrair com segurança a parte 
da factualidade adquirida e julgada provada nos presentes autos sem suporte 
documentalmente. 

A convicção deste Tribunal quanto à restante matéria funda-se na prova 
documental bastante junta aos autos, concretamente os documentos juntos a fls. 
4 a 18 e 24 a 72 – e de entre estes, em especial, aqueles que foram 
expressamente mencionados em relação a cada decisão em matéria de facto, 
documentos que, simetricamente, foram essenciais para a decisão sobre a 
matéria que se julgou não provada. 

 

3.2. Do direito 

O regime jurídico do crédito ao consumo atualmente vigente consta do Decreto-
Lei n.º 133/2009, de 2 de junho. 

Dos factos provados resulta que entre o Requerente e a Requerida foi celebrado 
um contrato de crédito ao consumo, definido no artigo 4.º, nº. 1, al. c), do 
DL nº. 133/2009, de 2 de junho (objeto de sucessivas alterações) como “o 
contrato pelo qual um credor concede ou promete conceder a um consumidor 
um crédito sob a forma de diferimento de pagamento, mútuo, utilização de cartão 
de crédito, ou qualquer outro acordo de financiamento semelhante”. 

No caso, as partes celebraram um contrato de mútuo (artigo 1142º do Código 
Civil), designado mútuo de escopo ou de destinação, uma vez que, como adiante 
melhor se verá, o dinheiro mutuado teve como objetivo exclusivo possibilitar a 
compra, por parte do Requerente, de um veículo automóvel, tendo o dinheiro 
mutuado sido entregue diretamente pelo financiador (a aqui Requerida) ao 
fornecedor desse bem, como é habitual nesta modalidade de mútuo, ficando o 
consumidor (o aqui Requerente) com a obrigação de pagar o preço ao 
financiador, de forma faseada. 
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No caso, à luz do DL nº. 133/2009, o Requerente é consumidor, por se tratar 
de "pessoa singular que (...) atua com objetivos alheios à sua atividade comercial 
ou profissional" [art.º 4.º, n.º 1, al. a)], e a Requerida é credora na medida em 
que se trata de "pessoa, singular ou coletiva, que concede ou que promete 
conceder um crédito no exercício da sua atividade comercial ou profissional" 
[art.º 4.º, n.º 1, al. a)]. 

Da matéria de facto dada como provada resulta, ainda, que esse contrato de 
crédito ao consumo se encontra coligado com o contrato de compra e venda do 
veículo identificado na alínea c) dos factos provados. 

À luz da definição contante do artigo 4.º, n.º 1, al. o), do aludido DL nº. 
133/2009, o contrato de crédito em causa está coligado a um contrato de compra 
e venda específico porque o crédito concedido serve exclusivamente para 
financiar o pagamento do preço desse específico automóvel e ambos os contratos 
constituem objetivamente uma unidade económica – designadamente porque, 
estando em causa o financiamento por terceiro (a aqui Requerida), o credor 
recorreu ao fornecedor para preparar ou celebrar o contrato de crédito e o bem 
específico (o automóvel) está expressamente identificado no contrato de crédito 
– cfr. Cláusula 1ª das Condições Gerais, a fls. 7. 

Face à matéria provada, no caso dos autos, portanto, encontramo-nos no âmbito 
de uma compra e venda financiada, na sua figuração típica: a conclusão de dois 
contratos pelo consumidor (contrato de compra e venda a pronto e contrato de 
mútuo com o financiador); a existência de relações de colaboração entre o 
vendedor e o financiador; a entrega do capital mutuado diretamente pelo 
financiador ao vendedor; a concentração da “relação de reembolso” entre o 
consumidor e o financiador. 

Feito o enquadramento geral do caso, é hora de analisar o conteúdo e alcance 
do dever legal de informação invocado pelo Requerente, pois na sua alegada 
violação se funda o pedido que o Tribunal deve apreciar. 

Como imediatamente se intui, a solução do litígio terá de ser procurada na 
articulação entre esse dever legal de informação, as regras acordadas pelas 
partes no contrato de crédito e os procedimentos adotados pela Requerida 
quanto à cobrança das prestações. 

Assim, antes ainda de analisar as regras do específico contrato de crédito ao 
consumo que se consideram essenciais à resolução do caso, importa destacar, 
de entre o quadro legal a que aquele se encontra imperativamente sujeito, a 
norma expressamente invocada pelo Requerente para fundar a sua pretensão, a 
saber, o artigo 14.º do já aludido DL nº. 133/2009. 
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Esse artigo 14º, subordinado à epígrafe “Informação a prestar durante a vigência 
e após o termo do contrato de crédito”, impõe a cargo do financiador um dever 
pós-contratual de prestar informação sobre as variações da taxa nominal. 

O dever imposto ao credor/financiador consiste, concretamente, no dever de 
informação ao consumidor de “quaisquer alterações da taxa nominal”, que 
haverá de ser-lhe transmitida “em suporte de papel ou noutro suporte duradouro, 
antes da entrada em vigor dessas alterações” (n.º 1), e “deve incluir o montante 
dos pagamentos a efetuar após a entrada em vigor da nova taxa nominal” (nº 
2). 

No contrato de crédito celebrado, as partes estipularam uma taxa de juro 
variável, indexada à Euribor a 3 meses. 

Conforme refere PESTANA DE VASCONCELOS, “A obrigação de juro é uma 
obrigação com prestação duradoura que se vai constituindo com o decurso do 
tempo (há um vínculo entre o uso de capital nesse período de tempo e o juro 
que consiste na sua contrapartida) e se liga a uma obrigação de capital, da qual 
depende ao nível do nascimento” 1. 

Aqui chegados, e antes de avançar, importa ressaltar que, segundo se crê, o 
presente litígio assenta na errónea convicção do Requerente de que a Requerida, 
ao logo da execução do contrato de crédito, lhe vem cobrando prestações de 
valores superiores aos que, em virtude da alteração do indexante, periódica e 
previamente, lhe comunica  – situação que o Requerente considerará tanto mais 
grave quanto é certo que, como ficou provado na al. c) da matéria assente, lhe 
foi garantido que “seria informado pela Requerida da alteração dos valores das 
prestações antes da respetiva cobrança, por débito direto”. 

O deslinde desse equívoco obriga a proceder à análise cuidadosa não só das 
faturas-recibo em causa como dos “extratos” a que se alude na al. x) da matéria 
assente, ambos emitidos pela Requerida e remetidos ao Requerente antes da 
cobrança das respetivas prestações mensais. 

A título exemplificativo, antes de receber a fatura-recibo relativa à 3ª. prestação 
do empréstimo, emitida a 28.09.2019 – documento a que se alude na al. h) dos 
factos provados – o Requerente recebeu da Requerida o documento de fls. 63, 
emitido no dia 20.09.2019, no qual este indicava os “Elementos da Próxima 
Prestação (Vincenda)”, da forma que se resume: 

 

 
1 Miguel PESTANA DE VASCONCELOS, Os limites máximos das taxas de juro das instituições de crédito e 
das sociedades financeiras, Revista de Direito Comercial, Lisboa, 2018, p. 632. 
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N.º PREST. CAPITAL JUROS COMISS. IMPOSTO TOTAL 

3ª 197,01 € 45,02 € 2,88 € 1,92 € 246,83 € 

 
Esses valores correspondem, exatamente, àqueles que constam na fatura-recibo 
relativa à 3ª. prestação do empréstimo, emitida a 28.09.2019 – documento a que 
se alude na al. h) dos factos provados, a fls. 64. 

Nesse mesmo documento de fls. 64, consta a menção: “Informa-se que o valor 
da próxima renda financeira será actualizado para 241,54 €, resultante da TAN 
de 4,1540% (variação da Euribor a 3 meses para a nova taxa de -0,4080%), 
acrescida de despesas, encargos e prestações mensais relativas a seguros e 
serviços, quando contratados” – (negrito e sublinhado nossos). 

Porém, ainda antes de receber a fatura-recibo relativa à prestação seguinte (a 
4ª.), que viria a ser emitida a 28.10.2019, o Requerente recebeu da Requerida o 
documento de fls. 61, emitido no dia 18.10.2019, no qual indicava os “Elementos 
da Próxima Prestação (Vincenda)”, da forma que se resume: 

N.º PREST. CAPITAL JUROS COMISS. IMPOSTO TOTAL 

4ª 198,21 € 43,33 € 2,88 € 1,85 € 246,27 € 

 
Da análise desse documento de fls. 61 pode extrair-se que o valor do capital e 
juros a cobrar nessa 4ª prestação ascenderia a 241,54 € (198,21 € + 43,33 €). 

O total da prestação cobrada (246,27 €) corresponde à soma do valor do capital 
e juros (241,54 €) com a parte do imposto de selo que incidiu sobre os juros 
(1,73 €), acrescido da comissão de processamento (3,00 €). 

Por essa razão, ficou provado na al. i) da matéria assente que: “Nas 4ª, 5ª e 6ª 
prestações (com datas de vencimento dos dias 28.10.2019, 28.11.2019 e 
28.12.2019, respetivamente), o montante cobrado a título de capital e juros foi 
de 241,54 €, ao qual acresceu o valor de 1,73 € da parte do imposto de selo que 
incidiu sobre os juros (para além da comissão de processamento de 3,00 €) – 
cfr. faturas-recibo que constituem os documentos de fls. 62, 60 e 58”; 

Como a situação descrita se repete para todas as prestações, deixar-se-á apenas 
mais um exemplo. 

Como ficou provado em j), «Na fatura-recibo relativa à 6ª prestação, emitida a 
28.12.2019, consta a menção: “Informa-se que o valor da próxima renda 
financeira será actualizado para 241,65 €, resultante da TAN de 4,1610% 
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(variação da Euribor a 3 meses para a nova taxa de -0,4010%), acrescida de 
despesas, encargos e prestações mensais relativas a seguros e serviços, quando 
contratados” – cfr. documento de fls. 58» (negrito e sublinhado nossos). 

Na sequência dessa comunicada variação da taxa, a Requerida remeteu ao 
Requerente o documento de fls. 55, emitido no dia 15.01.2020, no qual indicava 
os “Elementos da Próxima Prestação (Vincenda)”, da forma que se resume: 

N.º PREST. CAPITAL JUROS COMISS. IMPOSTO TOTAL 

7ª 200,32 € 41,33 € 2,88 € 1,77 € 246,30 € 

 
Da análise deste documento de fls. 55 pode extrair-se que o valor do capital e 
juros a cobrar nessa prestação ascenderia a 241,65 € (200,32 € + 41,33 €). 

O total da prestação cobrada (246,30 €) corresponde à soma do valor do capital 
e juros (241,65 €) com a parte do imposto de selo que incidiu sobre os juros 
(1,65 €), acrescido da comissão de processamento (3,00 €). 

Por tal razão se considerou provado, na alínea k) da matéria assente que: “Nas 
7ª, 8ª e 9ª prestações (com datas de vencimento dos dias 28.01.2120, 
28.02.2020 e 28.03.2020, respetivamente), o montante cobrado a título de 
capital e juros foi de 241,65 €, ao qual acresceu o valor de 1,65 € da parte do 
imposto de selo que incidiu sobre os juros (para além da comissão de 
processamento de 3,00 €) – cfr. faturas-recibo que constituem os documentos 
de fls. 56, 54 e 52” – (negrito e sublinhado nossos). 

Aqui chegados, pode desde já afirmar-se que, na opinião do Tribunal, a menção 
que a Requerida fazia constar nas faturas-recibo que remetia ao Requerente, 
trimestralmente, relativamente ao valor das “prestações financeiras” seguintes, 
com indicação da TAN (variação da Euribor a 3 meses), dava integral 
cumprimento ao aludido dever pós-contratual de prestar informação sobre as 
variações da taxa nominal, imposto e regulado no art.º 14.º do DL nº. 133/2009, 
na medida em que informava o consumidor (aqui Requerente) de “quaisquer 
alterações da taxa nominal”, e fazia-o “em suporte de papel ou noutro suporte 
duradouro, antes da entrada em vigor dessas alterações” (n.º 1). 

Simplesmente, dessa norma resulta que a informação prestada “deve incluir o 
montante dos pagamentos a efetuar após a entrada em vigor da nova taxa 
nominal” (nº 2). 

Tendo presente que, com antecedência relativamente à cobrança de cada uma 
das prestações, a Requerida remeteu (sempre) “extratos” dos quais constavam 
o total dos montantes que iria cobrar – discriminando neles a parte relativa ao 



 
 
 
 
 

           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   

 

capital, aos juros, às comissões e ao imposto de selo devido –, é evidente que 
tal dever foi cumprido [cfr., relativamente a cada uma das prestações, os 
documentos de fls. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65 e 67 – constantes da al. x) da matéria assente]. 

Sendo que, como se viu, o valor constante desses “extratos” corresponde, em 
todas e cada uma das prestações conhecidas até à data, ao valor efetivamente 
cobrado pela Requerida ao Requerente, de acordo com as faturas-recibos dos 
autos (a fls. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66 e 68). 

Questão diversa dessa será a de apurar se devem extrair-se consequências 
jurídicas (e quais) do facto de a Requerida ter comunicado ao Requerente, nas 
faturas-recibos que lhe enviou, relativas às 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 15ª, 18ª e 21ª 
prestações, um valor diverso (pelo menos, na aparência) daquele que constava 
dos aludidos extratos emitidos. 

Se bem se interpretaram os factos que fundamentam a causa de pedir e o próprio 
pedido, a primeira observação que se impõe quanto ao tema é a de que não se 
entende a razão pela qual o Requerente limitou o seu pedido às diferenças 
verificadas, apenas, nas prestações mensais imediatamente subsequentes às 
faturas-recibo emitidas, a saber: à 7ª, 10ª, 13ª (no que toca às que foram juntas 
com o requerimento inicial, já que face ao pedido e aos documentos juntos pelo 
Reclamante na audiência, o problema se porá, igualmente, quanto às 
subsequentes prestações 15ª, 18ª e 21ª). 

Na verdade, quando o Requerente afirma, nos pontos 10, 11 e 12 do seu 
requerimento, que “Na prestação x a informação da requerida foi no 
sentido de que a prestação seria de y, mas cobrou z, ou seja, cobrou a 
mais n”, parece estar a referir-se às prestações imediatamente subsequentes 
quando, a ter razão, o problema também se poria, da mesma forma, 
relativamente às três prestações subsequentes à emissão dessa fatura-recibo. 

Esta observação, que se impõe do ponto de vista lógico, não impede a apreciação 
da questão supra enunciada, obrigando apenas a concluir que o Requerente, 
independentemente da lógica que presidiu a essa escolha, limitou o seu pedido 
à alegada desconformidade entre a informação que recebia nas faturas-recibo 
em que lhe era enviada a comunicação a que se aludiu (3ª, 6ª, 9ª e 12ª) e as 
prestações imediatamente subsequentes (4ª, 7ª, 10ª e 13ª). 

Ultrapassada essa problemática, a questão que o Tribunal poderá(ia) ser 
chamado a solucionar será(ia) a de saber se as quantias indicadas pelo 
credor/financiador nas menções constantes das faturas-recibo o vinculam face 
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ao devedor/mutuário, mormente quando estejam em causa montantes inferiores 
os que vieram a ser efetivamente cobrados. 

Em favor de uma resposta afirmativa poderia invocar-se que, mais do que impor 
um mero dever de informação ao consumidor/devedor, as obrigações de 
indicação das alterações da taxa nominal, por um lado, e de explicitação dos 
montantes dos pagamentos a efetuar após a entrada em vigor dessa nova taxa, 
por outro (ambas previstas no aludido art.º 14.º do DL nº. 133/2009), também 
traduziam uma operação de determinação da obrigação, através da qual o 
financiador procedia à “liquidação” da prestação mensal (vinculada, embora, à 
aplicação dos fatores legal e convencionalmente relevantes). 

Uma tal questão só se colocaria, sobra que se diga, se previamente viesse a 
concluir-se pela verificação da divergência, apontada pelo Requerente, entre o 
valor indicado nas menções que acompanhavam as diversas faturas-recibo 
emitidas pela Requerida e o valor cobrado por esta nas prestações mensais 
imediatamente subsequentes. 

Adiante-se, desde já, que não parece existir tal divergência, como já se poderia 
antecipar do elenco dos factos julgados provados e não provados. 

Dos factos considerados provados resulta que os valores indicados nas faturas-
recibos que a Requerida enviou ao Requerente, relativas às 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 15ª, 
18ª e 21ª prestações, correspondem, sem desvio, à soma dos montantes 
relativos ao capital e aos juros que vieram a ser efetivamente cobrados. 

A título exemplificativo (porque o mesmo acontece em todos os demais casos), 
na fatura-recibo relativa à 3ª prestação, emitida a 28.09.2019, a Requerida 
informou que “o valor da próxima renda financeira será actualizado para 241,54 
€”, sendo que na 4ª prestação (com vencimento em 28.10.2019) o montante 
cobrado a título de capital e juros foi de 241,54 €, ao qual acresceu o valor de 
1,73 € de imposto de selo (para além da comissão de processamento de 3,00 €) 
– cfr. fatura-recibo que constitui o documento de fls. 62. 

Ou seja, sempre que havia alteração da taxa nominal, a Requerida indicava, nas 
faturas-recibo correspondentes, o valor da “renda financeira” seguinte, valor que 
incluía o capital e os juros, mas não o imposto de selo (não parece ser irrelevante, 
aliás, o emprego da expressão “renda financeira” em lugar de “prestação”). 

Dito de outra forma, a Requerida indicava os fatores de variação e aquilo que, 
em função deles, se alterava – o imposto de selo devido sobre esse valor não era 
indicado, é legítimo supor, porque a respetiva taxa legal não se alterava. 

Recorde-se, a este propósito, que as partes estipularam no ponto 3.4 da Cláusula 
3ª das Condições Gerais (relativa a “Juros, Prestações de Reembolso e de 
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Pagamento de Juros e Contraprestações por Outros Serviço”) que “O reembolso 
do capital mutuado e o pagamento dos juros devidos será efectuado em 
prestações cujo valor, periodicidade e número estão indicados nas condições 
Particulares, acrescidas dos impostos devidos à taxa legal em vigor na 
data dos respectivos vencimentos, que o Cliente se obriga a pagar ao 
Banco.” (itálico e sublinhado nossos). 

Daqui se retira que as prestações fixadas integram: o reembolso do capital 
mutuado e o pagamento dos juros devidos, por um lado; e, por outro, os 
impostos devidos à taxa legal em vigor na data dos respetivos vencimentos. 

Como é sabido o imposto de selo "(...) incide sobre todos os atos, contratos, 
documentos, títulos, livros, papéis, e outros factos previstos na Tabela Geral 
(...)", ou seja, a sua incidência objetiva é estabelecida por referência a um 
conjunto de factos e operações constantes da Tabela anexa ao Código de 
Imposto de Selo (CIS) – sendo indiscutível que tal imposto é devido in casu. 

Também não merece disputa, agora do ponto de vista subjetivo, que, ao nível 
do imposto do selo, tem que distinguir-se: quem é o sujeito passivo de direito 
(artigo 2º do CIS – a entidade que tem a obrigação de liquidar, cobrar e entregar 
o imposto ao Estado); e quem é o sujeito passivo de facto (artigo 1º e artigo 3º 
do CIS – a entidade que é a titular do interesse económico, quem suporta 
efetivamente o encargo do imposto). Ou seja, em regra, o sujeito passivo de 
direito procede à liquidação do imposto e repercute-o (efetua a sua cobrança) 
perante o sujeito passivo de facto que é o titular do interesse económico no facto 
tributário sujeito a imposto do selo e depois de cobrado, procede à sua entrega 
ao Estado2. 

No caso dos autos, o Requerente é o sujeito passivo de facto, titular do interesse 
económico, que deve suportar efetivamente o encargo do imposto; a Requerida, 
na qualidade de sujeito passivo de direito, é a entidade que tem a obrigação de 
liquidar, cobrar e entregar o imposto ao Estado. 

Sendo estas as regras, e tendo em conta todas as circunstâncias do caso, julga-
se que não assiste razão ao Requerente na sua pretensão. 

A Requerida, sempre que ocorria a variação da taxa nominal (trimestralmente, 
portanto), e antes do processamento de cada uma das prestações mensais  
subsequentes, emitia dois documentos que remetia ao Requerente, e devem 
considerar-se complementares: 
 

 
2 Cfr. acórdão arbitral proferido pelo CAAD, Arbitragem Tributária, processo n.º: 279/2020-T, de 
3.11.2020, disponível em https://caad.org.pt/tributario/decisoes/. 
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-Uma fatura-recibo em que fazia constar o valor da “prestação financeira” 
seguinte, com indicação da TAN (variação da Euribor a 3 meses), informando-o 
da alteração da taxa nominal e indicando, a título de “renda financeira” o 
montante a pagar nas prestações seguintes a título de capital e juros; 
 

- Um outro documento no qual indicava, a título de “Elementos da Próxima 
Prestação (Vincenda)”, os valores que integrariam a prestação seguinte 
(discriminando capital, juros, comissões e imposto de selo), bem como o total 
dessa prestação. 

 

 

 

4. Decisão  

Em consequência, julgo a presente ação arbitral totalmente 
improcedente, absolvendo a Requerida do pedido.  

 

Notifique-se. 

 

Porto, 9 de junho de 2021. 

 

 

O Juiz Árbitro 

 

Alberto Saraiva de Menezes 

 

 

 

 

 

 


