Proc. n.º 17/2021 TAC Gaia
Demandante: José, residente em Vila Nova de Gaia
Demandado: Operadora de Telecomunicações S.A., pessoa coletiva, com sede em
Lisboa
1. Relatório
1.1.

O demandante, José, residente em Vila Nova de Gaia, apresentou no

CICAP, no dia 14 de fevereiro de 2021, reclamação contra a Operadora de
Telecomunicações S.A., pessoa coletiva, com sede em Lisboa, pedindo, a declaração
de que não deve à demandada o montante de 350,48 €, por esta exigida a título de
penalização por resolução contratual durante o período de fidelização de contrato
de prestação de serviços de telecomunicações, e a condenação da demandada no
pagamento da quantia de 150€ a título de indemnização.
Na reclamação inicial do demandante, a qual aqui se dá por integralmente
reproduzida, é alegado, em suma, que, tendo contratado com a demandada a
prestação de serviço de telecomunicações, ao se deparar que os canais
Eurochannel, Fox News e Luxe TV, iriam deixar de fazer parte da oferta contratual
em 31 de dezembro de 2020, acabou por rescindir contrato com a operadora, com
efeitos pretendidos à data da cessação do fornecimento dos mencionados canais.
Posteriormente, em 27 de novembro de 2020, é informado pela demandada que o
contrato terminaria a 19 de dezembro de 2020 mais lhe sendo exigido o pagamento
de 350,48€, a título de penalização, por estar a decorrer o período de fidelização
contratual, mais acrescendo que o serviço foi desativado a 18 de dezembro de 2020.
Mais alega que por ter deixado de usufruir dos serviços a 18 de dezembro de 2020,
o demandante e a sua família sofreram transtornos, pelo que peticiona
indemnização, por tais danos, no montante de 150€.
1.2.

Citada, a Demandada não apresentou contestação, sendo apenas

rececionada

uma

informação,

por

via

de

correio

eletrónico,

de

que,
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excecionalmente, emitiram uma nota de crédito, no valor da penalização por quebra
do período de fidelização, ficando a conta do demandante regularizada.
*
Instado a pronunciar-se o demandante declarou pretender que o processo seguisse
os seus termos.
*
Sem embargo, mediante a comunicação da demandada, no sentido da creditação
do montante da penalização por quebra do período de fidelização, verificou-se a
inutilidade parcial da demanda, prosseguindo o processo os seus termos, no que ao
restante pedido respeita.
*
No decurso da audiência de julgamento arbitral, o demandante, nos termos do art.º
265.º n.º 2 do Código de Processo Civil, aplicável por remissão do art.º 19.º n.º 3
do Regulamento do CICAP, modificou o pedido primitivo, mais peticionando que,
cumulativamente com o pedido indemnizatório primitivo, lhe fosse atribuída
indemnização no montante de 350,48€, por incumprimento contratual, por parte da
demandada.
*
Chamada a pronunciar-se quanto à alteração do pedido, a demandada, pronunciouse, pugnando pela falta de fundamento quanto ao valor peticionado, e juntou
documentos ao processo.
*
Em 27 de junho de 2021, foi admitida a modificação do pedido formulado pelo
demandante, e determinou-se que, mediante a prova já produzida, não seria
necessária qualquer outra audiência de discussão e julgamento, para além da já
ocorrida.
Nos termos do art.º 297.º n.º 1 do Código de Processo Civil, aplicável por remissão
do art.º 19.º n.º 3 do Regulamento do CICAP, fixa-se o valor da causa em 500,48
€, por ser este o valor peticionado pelo demandante.
*
Tratando-se de arbitragem necessária, nos termos do art.º 14.º n.º 2 da Lei n.º
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24/96 de 31 de julho, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 63/2019 de 16 de
agosto, e art.º 15.º da Lei 23/96 de 26 de julho, na sua redação atual, é este tribunal
competente para julgar e decidir o litígio
*
Não existem nulidades, exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento
do mérito e de que cumpra conhecer.
*
2. Objeto do Litígio
O objeto do litígio consiste em saber se a demandada, após declaração de cessação
contratual, remetida pelo demandante, no âmbito de um contrato de prestação de
serviços de comunicações eletrónicas, cancelou os serviços antecipadamente ao
devido e se, por esse motivo, deve ser condenada na penalização por
incumprimento contratual e no ressarcimento dos danos não patrimoniais daí
decorrentes.
*
3. Questões a resolver
Tendo em consideração o objeto do litígio e o pedido do demandante, verificam-se
as seguintes questões a resolver: a questão do incumprimento contratual quanto à
data da cessação antecipada do contrato; a questão do direito ao recebimento do
montante peticionado a título de incumprimento contratual e o ressarcimento dos
danos não patrimoniais reclamados.
*
4. Fundamentação
4.1. Dos Factos
4.1.1. Factos Provados
Com interesse para a decisão julgo provados os seguintes factos:
1. A Demandada tem por objeto, a prestação de serviços de comunicações
eletrónicas;
2. Em data não concretamente apurada, mas seguramente entre os dias 18 e 19
de fevereiro de 2020, o demandante contratou com a demandada o serviço de
comunicações eletrónicas em rede fixa, compreendendo os serviços de voz,
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televisão e internet;
3. O tarifário contratado, previa um período de fidelização de 24 meses;
4. Através da fatura A7xxxxxxxx, emitida a 5 de novembro de 2020, a demandada
comunicou ao demandante que, a partir de 31 de dezembro de 2020, os canais
Eurochannel, Fox News e Luxe TV iriam deixar de estar disponíveis na oferta de
canais e que a prestação mensal sofreria uma atualização;
5. Em 20 de novembro de 2020, o demandante remeteu à demandada, via correio,
carta, através da qual solicita a cessação do contrato, com o seguinte conteúdo
relevante:
“Assunto: Denúncia do contrato por justa causa (…)

(…) venho por este meio solicitar a cessação do contrato actualmente em vigor
com a vossa empresa após ter sido notificado por V/Exas via factura.
Alegando a vossa alínea contratual 19.1 “ A Operadora poderá alterar as
presentes condições gerais bem como as condições específicas a cada serviço”
e alínea 19.2 “No caso previsto no numero anterior desta condição, o cliente
será notificado, através dos meios previstos na condição 15, com antecedência
mínima de 30 dias sobre a data de entrada em vigor das novas condições
contratuais. Caso delas discorde, o cliente dispõe de um prazo de 15 dias para,
por escrito, rescindir a relação contratual em causa, sem qualquer penalidade
associada. A referida rescisão produzirá efeitos à data da entrada em vigor das
alterações contratuais” estas alíneas transcritas da vossa condição contratual n.º
19 “ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS E CESSAÇÃO DA OFERTA”.”
6. No dia 27 de novembro de 2020, o demandante é informado, através de carta
remetida pela demandada, que o contrato terminaria no dia 19 de dezembro de
2020, data em que cancelariam o serviço, e que tinha a pagar 350,48€, a título
de penalização, por estar a decorrer o período de fidelização;
7. No dia 19 de novembro de 2020, a demandada procedeu à desativação dos
serviços;
8. No mesmo dia 19 de novembro de 2020, o demandante contactou a demandada,
reclamando a reposição do serviço;
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9. No dia 22 de dezembro de 2020, por iniciativa do demandante o serviço de
comunicações eletrónicas foi restabelecido no seu domicílio, através da
celebração de novo contrato com a demandada.

4.1.2. Factos não Provados
Para além daqueles factos prejudicados pela factualidade dada como provada, julgo
não provados os seguintes factos, com interesse para decisão:
1- Que o serviço tivesse sido cancelado pela demandada a 18 de dezembro de 2020;
2- Que a cessação da prestação de serviços tivesse causado graves transtornos ao
requerente, que ficou angustiado e bem assim à sua família.
*
4.2. Fundamentação da matéria de facto
Nos termos do art.º 607.º n.º 5 do código de Processo Civil, aplicável “ex vi” art.º
19.º, n.º 3 do regulamento do CICAP, a factualidade dada como provada resultou
da livre e prudente convicção do julgador, edificada através da apreciação crítica da
prova produzida, à luz das normas e princípios jurídicos aplicáveis, designadamente
quanto à distribuição do ónus da prova e as respetivas consequências, devidamente
cotejadas pelas regras da experiência comum, tendo em conta “in casu ”, as
declarações de parte do demandante a documentação remetida pela demandada e
as suas alegações quanto aos documentos que lhe foram notificados, , as
presunções legais aplicáveis, a demais prova documental e bem assim os factos
notórios, os instrumentais e os que constituem complemento e concretização das
alegações das partes, que resultaram da instrução e discussão da causa.
Assim, no que respeita ao facto provado n.º 1 do ponto 4.1.1, supra descrito, este
é manifestamente notório e resulta da atividade conhecida da demandada.
O facto provado n.º 2 resultou do confronto das declarações do demandante,
proferidas em sede de audiência, com a data constante do documento de pedido de
portabilidade de números de telefone móveis, a 18 de fevereiro de 2020 e com os
períodos de faturação constantes das faturas juntas ao processo, que se iniciam a
dia 19. Sem embargo, e porquanto os contratos respeitantes ao serviço sob exame,
os quais estavam em poder o demandante, não se encontram com data visível, não
nos foi possível atestar da data precisa da celebração do contrato de prestação de
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serviços de telecomunicações.
No que concerne aos factos provados n.º 3, 4, 5 e 6, estes resultaram da valoração
das declarações do demandante conjugadas com os documentos constantes no
processo, designadamente com a fatura A7xxxxxxxx, emitida a 5 de novembro de
2020, com a carta redigida pelo demandante e dirigida à demandada, em 20 de
novembro de 2020, e respetivo talão de aceitação de registo dos CTT, com o
contrato de adesão a serviços de telecomunicações eletrónicas em rede fixa,
subscrito pelo demandante, com a carta remetida pela demandada, datada 27 de
novembro de 2020, através da qual o demandante é informado, que o contrato
terminaria no dia 19 de dezembro de 2020 e com a fatura A7xxxxxxxx, datada de 7
de janeiro de 2021.
A convicção respeitante aos factos provados n.º 7 e 8 resultou das declarações do
demandante proferidas em audiência, cotejadas com a carta referência
1488317141, remetida pela demandante em 27 de novembro de 2020, através da
qual informa da data da desativação dos serviços e com a impressão do sistema de
gestão de contactos daquela empresa, onde consta o registo de chamada do
consumidor.
O facto 9 resultou das declarações do demandante prestadas em sede de audiência
de discussão e julgamento arbitral.
Antes de nos determos na factualidade não provada convenhamos em explicitar o
raciocínio lógico-dedutivo que determinou o tribunal na sua decisão quanto à
matéria de facto, nomeadamente daquela não admitida por acordo ou
documentalmente provada.
Importa, pois, antes de mais, trazer à colação o cerne das declarações de parte do
demandante proferidas em sede de audiência arbitral, e realizar o necessário cotejo
com a prova documental patenteada no processo.
O demandante, em declarações proferidas em sede de audiência de discussão e
julgamento arbitral, afirmou que contratou os serviços sob exame, em 18 de
fevereiro de 2020, sendo que em novembro de 2020, ao consultar a fatura do
serviço, verificou que os canais Eurochannel, Fox News e Luxe TV iriam deixar de
estar disponíveis na oferta, pelo que dirigiu à demandada uma carta, através da
qual comunicou o seu desejo em rescindir o contrato, na data das alterações a
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efetuar, ou seja, em 31 de dezembro de 2020.
Confirmou que recebeu posteriormente a comunicação escrita da demandada
através da qual esta informou que os serviços iriam ser desligados a 19 de dezembro
de 2020.
No que à data de efetiva interrupção da prestação do serviço alegou que tal ocorreu
no dia 18 de dezembro e não no dia 19, mais afirmando que no mesmo dia entrou
em contacto com a demandada, por via da linha de apoio respetiva. Não obstante,
no que respeita a esta data, o demandante não nos logrou convencer plenamente,
seja porquanto se mostrou hesitante, seja porquanto os registos de chamadas para
o apoio ao cliente, apresentados pela demandada, e não impugnados pelo
demandante, demonstram que o contacto por este efetuado ocorreu a 19 de
dezembro e não a dia 18, sustentando-se desta forma o facto não provado n.º1.
Ademais após instado a pronunciar-se sobre se tinha contratado posteriormente
outro serviço de internet, telefone fixo e televisão, afirmou que, no dia 22 de
dezembro, restabeleceu os serviços no seu domicílio, recorrendo para tal novamente
aos serviços da demandada, algo que não se coaduna de todo com a boa-fé na
justificação da intenção de rescisão contratual, recorde-se fundada na retirada de
três canais da grelha. Ora, fossem esses canais essenciais no serviço prestado,
voltaria o demandante a assegurar a reposição do serviço através da mesma
operadora? Cremos que não.
No que respeita aos pedidos indemnizatórios afirmou que pretende a compensação
pelos danos morais, no montante de 150 euros, visto que a interrupção do serviço
lhe causou graves transtornos e angústia até porquanto no período em causa se
encontrava em casa, de baixa.
Quanto ao pedido indemnizatório peticionado em audiência, no montante de 350,48
euros, afirmou que corresponde ao mesmo valor peticionado pela demandada, a
título de incumprimento contratual, algo que considera ter direito pelas mesmas
razões contratuais invocadas pela prestadora do serviço.
Prosseguindo:
Considerando as declarações do demandante com o conteúdo da carta remetida
pela demandada, datada de 27 de novembro de 2020, através da qual o
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demandante é informado que o contrato terminaria no dia 19 de dezembro de 2020,
data em que cancelariam os serviços, resulta ainda que o consumidor tinha perfeito
conhecimento da data em que os serviços iriam deixar de ser prestados.
Não obstante, mesmo na posse dessa informação, o demandante, por razões que
não nos logrou esclarecer, não tratou de explicar a sua intenção junto da prestadora
dos serviços, quanto à data de cessação do contrato pretendida, nem sequer tratou
de assegurar a contratação de outro serviço a iniciar no mesmo dia 19 de dezembro
de 2020, por forma a assegurar a continuidade do seu acesso.
Note-se aqui que o demandante, através da carta remetida à demandada, onde
manifesta a sua intenção em rescindir o contrato, não comunica claramente o
motivo pelo que pretende a rescisão do contrato, nem sequer a data em que a
mesma deveria operar, antes confiando que a demandante, através da mera
transcrição de uma condição contratual, entenderia que tal intenção se relacionaria
com um alegado incumprimento, devido à interrupção do fornecimento de 3 canais.
Ora, tendo conhecimento da data de cancelamento do serviço, com suficiente
antecedência, pelo menos desde 27 de novembro de 2020, resulta da experiência
comum que um individuo, perante um previsível acontecimento futuro, suscetível
de causar graves transtornos e angústia, mitigue ou previna esses efeitos, o que
não sucedeu no caso, antes optando o demandante por esperar pelo cancelamento
do serviço e só depois reclamar e diligenciar pela celebração de um novo contrato.
Assim, no que respeita ao facto não provado n.º 2, tendo em conta os fundamentos
supra deduzidos, não nos é de todo possível equacionar que o cancelamento da
prestação dos serviços, a 19 de dezembro de 2020, tivesse causado ao consumidor
graves transtornos e angústia.
*
4.3. Fundamentação da matéria de direito
Tendo em conta as questões a resolver, supra enunciadas, cumpre-nos agora
enquadrar a factualidade dada como provada à matéria de direito.
Resulta da factualidade provada que em fevereiro de 2020, o demandante celebrou
com a demandada, um contrato de prestação de serviços de comunicações
eletrónicas, que compreendiam o serviço de telefone fixo, de internet e de televisão,
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o qual previa um período de fidelização de 24 meses.
Mais resulta provado que o demandante tinha conhecimento das condições
contratuais aplicáveis e que, em 20 de novembro de 2020, remeteu à demandada
uma carta, através da qual requereu a cessação do referido contrato, alegando justa
causa, embora sem indicar a causa em concreto e a data pretendida para a cessação
do mesmo, apenas se limitando, para tal, a transcrever uma clausula contratual.
Resulta ainda que a demandada remeteu ao demandante, uma carta, através do qual
anunciava a data efetiva da desativação do serviço, a 19 de dezembro, e que o mesmo
nada fez quanto ao esclarecimento da sua intenção, nem quanto à contratualização
de outro serviço, que assegurasse a continuidade do seu acesso.
Na petição inicial veio o demandante alegar que a causa da rescisão contratual residiu
na retirada da oferta contratual dos canais de televisão Eurochannel, Fox News e Luxe
TV, a coberto na clausula 19.2 do contrato firmado com a demandada.
Importa agora aludir ao quadro contratual e legal em que a presente demanda se
enquadra.
O contrato celebrado entre as partes compreende as condições gerais de prestação
de serviços de comunicações em rede fixa da Operadora e bem assim as condições
específicas aplicáveis a cada serviço.
Nenhuma das clausulas foi colocada em crise pelo demandante.
A clausula 18 das condições gerais, com a epígrafe “Vigência, oposição à renovação
e cessação antecipada”, estabelece, no seu ponto 18.5. a fórmula de compensação
pela cessação do contrato ocorrida durante o período fidelização, por iniciativa do
consumidor, o qual se alicerça nos benefícios/vantagens conferidos ao consumidor,
pressupondo a celebração do contrato pelo período mínimo.
Nos termos da alínea m) do art.º 3.º da Lei n.º 5/2204 de 10 de fevereiro, na sua
redação atual (Lei das comunicações eletrónicas), fidelização é “o período durante o

qual o consumidor se compromete a não cancelar um contrato ou a alterar as
condições acordadas.”.
Na clausula 19 das condições gerais de prestação de serviços de comunicações em
rede fixa da Operadora, sob a epígrafe “condições contratuais e cessação da oferta”,
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é estipulado que:
“19.1. A Operadora poderá alterar as presentes condições gerais bem como as condições
específicas a cada serviço.
19.2. No caso de a Operadora, por sua exclusiva iniciativa proceder à alteração das condições
mencionadas no número anterior que incidam sobre as matérias elencadas no n.º1 do art.º
48.º da lei das comunicações eletrónicas, o cliente será notificado, através, através dos meios
previstos na condição 15, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre a data de entrada
em vigor das novas condições contratuais. Caso delas discorde, o cliente dispõe de um prazo
de 15 (quinze) dias para, por escrito, rescindir a relação contratual em causa, sem qualquer
penalidade associada. A referida rescisão produzirá efeitos à data da entrada em vigor das
alterações contratuais
19.3. Sempre que uma alteração contratual constitua uma vantagem objetiva para o cliente
não é aplicável o disposto do número 19.2. desta Condição.
19.4. O direito de rescindir o contrato sem encargos associados não se aplica nos casos de
atualização anual da mensalidade do(s) serviço(s) contratado(s), calculada com base no índice
de preços do consumidor, conforme publicado em cada não pelo INE, no valor mínimo de 50
cêntimos, conforme previsto na condição 10 das presentes Condições Gerais.
19.5. Em caso de cessão da oferta de qualquer serviço, a Operadora compromete-se a notificar
o cliente, por escrito, com uma antecedência mínima de 15 (quinze) dias sobre a data da sua
verificação.”

Tal clausula consubstancia a operacionalização contratual do regime consignado no
art.º 48.º da Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro, na sua redação atual, respeitante à
rescisão contratual sem custos, durante o período de fidelização, onde se estipula:
“Artigo 48.º
Contratos
1 - Sem prejuízo da legislação aplicável à defesa do consumidor, a oferta de redes de
comunicações públicas ou serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público é
objecto de contrato, do qual devem obrigatoriamente constar, de forma clara, exaustiva e
facilmente acessível, os seguintes elementos:
a) A identidade e o endereço do fornecedor;
b) Os serviços fornecidos, os respetivos níveis de qualidade mínima, designadamente o
tempo necessário para a ligação inicial, bem como os níveis para os demais parâmetros de
qualidade de serviço que sejam fixados nos termos do artigo 40.º;
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c) Restrições impostas à utilização de equipamentos terminais fornecidos, eventuais
limitações no acesso e à utilização de serviços, bem como medidas implementadas para
condicionar o tráfego de modo a evitar esgotar ou ultrapassar a capacidade contratada,
indicando, neste caso, o modo como esses procedimentos se poderão repercutir na
qualidade do serviço;
d) Informação sobre a disponibilização, ou falta de disponibilização, do acesso aos serviços
de emergência e à informação de localização da pessoa que efetua a chamada, bem como
sobre a existência de quaisquer limitações à oferta dos serviços de emergência, nos termos
do artigo 51.º;
e) Os tipos de serviços de apoio e manutenção oferecidos, bem como as formas de os
contactar;
f) Os detalhes dos preços e os meios de obtenção de informações actualizadas sobre todos
os preços e encargos de manutenção aplicáveis, bem como as formas de pagamento e
eventuais encargos ou penalizações inerentes a cada uma delas;
g) A duração do contrato, as condições de renovação, de suspensão e de cessação dos
serviços e do contrato;
h) Os sistemas de indemnização ou de reembolso dos assinantes, aplicáveis em caso de
incumprimento dos níveis de qualidade de serviço previstos no contrato;
i) Quando seja o caso, a existência do direito de livre resolução do contrato, o respetivo
prazo e o procedimento para o exercício do direito, nos termos do Decreto-Lei n.º 24/2014,
de 14 de fevereiro;
j) As condições em que é disponibilizada a facturação detalhada;
l) Indicação expressa da vontade do assinante sobre a inclusão ou não dos respectivos
elementos pessoais nas listas telefónicas e sua divulgação através dos serviços
informativos, envolvendo ou não a sua transmissão a terceiros, nos termos da legislação
relativa à protecção de dados pessoais;
m) Indicação da possibilidade de inscrição dos dados do assinante na base de dados
prevista no artigo 46.º;
n) Medidas que o fornecedor poderá adoptar na sequência de incidentes relativos à
segurança ou à integridade da rede ou para reagir a ameaças ou situações de
vulnerabilidade;
o) Medidas de protecção do assinante contra riscos para a segurança pessoal, para a
privacidade e para os dados pessoais.
(…)
16 - Sempre que a empresa proceda por sua iniciativa a uma alteração de qualquer das
condições contratuais referidas no n.º 1, deve comunicar por escrito aos assinantes a
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

proposta de alteração, por forma adequada, com uma antecedência mínima de 30 dias,
devendo simultaneamente informar os assinantes do seu direito de rescindir o contrato sem
qualquer encargo, no caso de não aceitação das novas condições, no prazo fixado no
contrato, salvo nos casos em que as alterações sejam propostas exclusiva e objetivamente
em benefício dos assinantes. (…)”

Verifica-se assim que, por imposição legal, sempre que a prestadora do serviço
proceder à alteração de qualquer das condições contratuais, tem o consumidor, caso
não concorde com estas, direito à rescisão contratual, sem qualquer encargo.
Não obstante, afigura-se-nos líquido que o estipulado neste artigo, e bem assim na
aludida clausula 19.2., é dirigido aos casos de alteração das condições contratuais
gerais, que se encontram inseridas no contrato já previamente celebrado, e não a
todas e quaisquer alterações pontuais ao conteúdo dos serviços prestados, as quais
até possam já encontrar contratualmente previstas, e aceites entre as partes, como
é o caso das alterações das grelhas de canais por força de alterações das relações
contratuais entre os fornecedor de serviços e o fornecedor dos conteúdos.
Na verdade, da consulta das condições específicas da prestação do serviço de
televisão e multimédia da Operadora, constata-se no ponto 5.5 da clausula 5, que a
demandada pode substituir ou eliminar canais da grelha disponibilizada no âmbito do
serviço, nomeadamente em consequência de alterações da relação contratual com os
fornecedores dos conteúdos televisivos.
E, se consideramos que a inclusão desta clausula não pode ser encarada como um
poder contratual conferido à prestadora do serviço, para alterar, de forma substancial,
a grelha de canais, de tal modo que descaracterize o serviço primariamente
contratado, não podemos deixar de a considerar como incluída no contrato
porquanto, se usada de forma parcimoniosa e justificada, dentro dos princípios da
boa-fé na execução dos contratos tem a vantagem de tornar a relação contratual
estável e devidamente equilibrada.
Não queremos, contudo, dizer que qualquer alteração à grelha de canais não tenha
a virtualidade de motivar, por exemplo, uma resolução por incumprimento do
contrato, mas, como é consabido, o incumprimento deve ser de tal modo sério que
inviabilize ou descaracterize a manutenção da relação contratual o que, no caso, nem
sequer se nos vislumbra, tanto mais que o demandante afirmou que após o
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cancelamento dos serviços, voltou a instalar no seu domicilio o serviço de televisão
prestado pela demandada, o qual, obviamente, não lhe iria também conceder o
acesso aos canais por ele identificados.
Destarte, importa quedarmo-nos no objeto do processo, e aqui importa, desde logo,
reconhecer que, “in casu”, o serviço contratado consiste na distribuição de sinais
televisão, por referência a um pacote de canais, o qual, por força do próprio contrato,
pode ser variável na sua composição.
Ou seja, nenhuma alteração ao contrato foi efetuada que permitisse ao demandante
lançar mão da clausula contratual 19.
Sem embargo, avulta também que, da carta enviada à demandada, através da qual
o demandante declara, sem margem para dúvidas, a sua intenção de fazer cessar o
contrato, sob o título “Denúncia do contrato por justa causa”, nada é referido às
razões em concreto que motivaram a sua decisão, nem à data que o mesmo entendia
ou pretendia que os serviços fossem desligados, apenas se limitando a comunicar a
sua intenção e a alegar a aludida clausula 19, que transcreveu em parte. Por outro
lado, atente-se, a fatura mencionada na mesma comunicação, informava de duas
alterações, uma à grelha de canais, e outra ao preço do serviço, as quais se
encontravam contratualmente previstas.
E se, por um lado, a demandada não considerou existir justa causa para a cessação
antecipada do contrato, ou fundamento contratual e legal para rescisão do mesmo,
ao abrigo do art.º 48.º, n.º 16 da Lei n.º 5/2204 de 10 de fevereiro e clausula 19 do
contrato, dúvidas não lhe podiam, contudo, subsistir no sentido de que o demandante
desejava fazer cessar o vínculo contratual.
Por outro lado, e no que à data da cessação respeita, está-se perante uma declaração
negocial de sentido dúbio, em que o declaratário desconhece a vontade real do
declarante, devendo por isso, deve ser interpretada à luz do regime consignado no
art.º 237.º do Código Civil, ou seja, no sentido que conduzir ao maior equilíbrio das
prestações.
Deste modo, estando perante uma declaração negocial que nos termos do art.º 224.º
do Código Civil, se torna eficaz quando chega ao poder ou é conhecida pelo
destinatário, a demandada, de modo a melhor equilibrar as prestações, aplicou aqui
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o ponto 18.7 da clausula 18 do contrato, e procedeu ao cancelamento do serviço no
último dia do ciclo mensal em curso, não sem antes informar conveniente e
atempadamente o demandante, através da sua carta datada de 27 de novembro de
2020.
Não obstante, e como se viu o demandante, mesmo estando na posse dessa
informação, nada fez, seja para aperfeiçoar a sua declaração, esclarecendo
convenientemente a demandada, seja para mitigar os eventuais danos, através da
contratação de outros serviços a iniciar à data do cancelamento que bem conhecia.
Sem embargo, no que concerne ao pagamento dos encargos pela cessação
antecipada do contrato durante o período de fidelização, verificou-se que, no decurso
do presente processo, a demandada prescindiu da sua cobrança, emitindo a
correspondente nota de crédito.
Aqui chegados, e tendo em conta o supra aludido, importa agora prosseguir para os
pedidos formulados pelo demandante.
Quanto ao pedido indemnizatório peticionado em audiência, no montante de 350,48
euros, o demandante afirmou que este corresponde ao mesmo valor que lhe foi
exigido pela demandada, invocando as mesmas razões de incumprimento contratual
alegadas pela prestadora do serviço.
Cumpre decidir.
Como se viu, a exigência do montante de 350,48€ pela demandada reside na
existência de um período de fidelização contratual e da concessão de uma vantagem
que lhe foi concedida, nos termos do art.º 48.º n.º 11 da Lei n.º 5/2004 de 10 de
fevereiro.
Sem discutir a conformidade desse valor, por se encontrar fora do objeto do processo,
importa aqui esclarecer que a cobrança destes encargos, por cessação antecipada, é
legalmente admissível e encontra-se estabelecida a favor do prestador de serviços
que,

mediante

uma

fidelização,

concede

uma

vantagem

ao

consumidor,

nomeadamente relativa aos custos de instalação.
Ou seja, a atribuição deste direito não se encontra nem legal, nem contratualmente
concedida ao consumidor, mas sim ao prestador de serviços e o valor depende das
vantagens concedidas e do período de tempo pelo qual o contrato subsistiu.
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Ainda assim, verificando-se que a cessação antecipada do contrato ocorreu por
iniciativa do demandante e não por iniciativa da demandada, embora em data por ele
não pretendida, mas também não claramente comunicada, não tem este o mesmo
direito a uma indemnização por incumprimento, nos mesmos termos e fundamentos
da indemnização por encargos decorrentes da cessação de contrato durante o período
de fidelização, devida à prestadora de serviço, que, entretanto, prescindiu desse
crédito.
Improcede, pois, este pedido.
Já no que concerne aos danos não patrimoniais, tem sido dominante a posição
doutrinal e jurisprudencial, no sentido de que no domínio da responsabilidade
contratual são indemnizáveis os danos não patrimoniais que mereçam a tutela do
direito, nos termos do art.º 496.º do Código Civil, ao que acresce o estipulado no
art.º 12.º da Lei da Defesa do Consumidor, aprovada pela Lei n.º 24/96, de 31 de
julho, na sua redação atual, que prevê a igualmente a indemnização por esses danos,
no âmbito do fornecimento de bens ou prestação de serviços defeituosos.
Quanto à definição de danos patrimoniais, pronunciou-se o Supremo tribunal de
Justiça (acórdão de 15/04/2009, proc.º 08P3704, relator Raúl Borges) no sentido de
que: “Danos não patrimoniais são os insusceptíveis de avaliação pecuniária ou medida

monetária, porque atingem bens, como a vida, a saúde, a integridade física, a
perfeição física, a liberdade, a honra, o bom nome, a reputação, a beleza, dos quais
resulta o inerente sofrimento físico e psíquico, o desgosto pela perda, a angústia por
ter de viver com uma deformidade ou deficiência, os vexames, a perda de prestígio
ou reputação, tudo constituindo prejuízos que não se integram no património do
lesado, apenas podendo ser compensados com a obrigação pecuniária imposta ao
agente, sendo mais uma satisfação do que uma indemnização, assumindo o seu
ressarcimento uma função essencialmente compensatória, embora sob a envolvência
de uma certa vertente sancionatória ou de pena privada.”.
Não se incluem obviamente nestes danos os meros incómodos ou outros danos
mínimos que, pela sua irrelevância, não mereçam a tutela do direito.
No caso vertente o demandante peticionou o arbitramento de 150€ a título de danos
não patrimoniais.
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Tal como na responsabilidade extracontratual, na responsabilidade contratual, como
é o caso, são quatro os pressupostos: o facto ilícito, que advém da omissão do zelo
exigível, a culpa, que nos termos do art.º 799, n.º 1 do Código Civil se presume, o
dano e o nexo de causalidade entre este e o facto.
Ora, do supra exposto, neste caso, não se vislumbrou a adoção de qualquer conduta
ilícita adotada pela demandada, antes agindo esta de forma cautelosa, nos termos
do quadro legal e contratual aplicável às circunstâncias e assegurando a informação
atempada ao demandante, o qual, não nos logrou também convencer quanto à
efetiva existência de danos não patrimoniais.
Por tal, improcede aqui também este pedido do demandante.
*
5. Dispositivo

Nestes termos, julgo a ação totalmente improcedente e absolvo a
demandada do peticionado.

Notifique-se
Vila Nova de Gaia, 10 de outubro de 2021
O Juiz-Árbitro,

(Armando Jorge Ferreira de Sousa)
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- Nos termos da alínea m) do art.º 3.º da Lei n.º 5/2204 de 10 de fevereiro, na sua redação
atual (Lei das comunicações eletrónicas), fidelização é “o período durante o qual o consumidor

se compromete a não cancelar um contrato ou a alterar as condições acordadas .”.
- Nos termos do art.º 48.º n.º 16 da Lei n.º 5/2204 de 10 de fevereiro sempre que a prestadora
do serviço proceder à alteração de qualquer das condições contratuais, previstas no n.º 1 do
mesmo artigo, tem o consumidor, caso não concorde com estas, direito à rescisão contratual,
sem qualquer encargo.
- Se a demandada não considerou existir justa causa para a cessação antecipada do contrato,
ou fundamento contratual e legal para rescisão do mesmo, ao abrigo do art.º 48.º, n.º 16 da
Lei n.º 5/2204 de 10 de fevereiro e clausula 19 do contrato, dúvidas não lhe podiam subsistir,
contudo, no sentido de que o demandante desejava fazer cessar o vínculo contratual.
- No que à data da cessação respeita, está-se perante uma declaração negocial de sentido
dúbio, em que o declaratário desconhece a vontade real do declarante, devendo por isso, ser
interpretada à luz do regime consignado no art.º 237.º, ou seja, no sentido que conduzir ao
maior equilíbrio das prestações.
- A cobrança dos encargos, por cessação antecipada, dentro do período de fidelização é
legalmente admissível e encontra-se estabelecida a favor do prestador de serviços que,
mediante uma fidelização, concede uma vantagem ao consumidor, nomeadamente relativa
aos custos de instalação.
- Verificando-se que a cessação antecipada do contrato ocorreu por iniciativa do demandante
e não por iniciativa da demandada, embora em data por ele não pretendida, mas também não
claramente comunicada, não tem este o mesmo direito a uma indemnização por
incumprimento, nos termos e fundamentos da indemnização por encargos decorrentes do
cessação de contrato durante o período de fidelização, devida à prestadora de serviço, que
entretanto prescindiu da cobrança desse crédito.
- Tal como na responsabilidade extracontratual, na responsabilidade contratual, são quatro
os pressupostos: o facto ilícito, que advém da omissão do zelo exigível, a culpa, que nos
termos do art.º 799, n.º 1 do Código Civil se presume, o dano e o nexo de causalidade entre
este e o facto.
- Não se vislumbrando a adoção de qualquer conduta ilícita adotada pela demandada, antes
agindo esta de forma cautelosa, nos termos do quadro legal e contratual aplicável às
circunstâncias e assegurando a informação atempada ao demandante, o qual, não nos
logrou também convencer quanto à efetiva existência de danos não patrimoniais, improcede
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também o pedido de indemnização por danos não patrimoniais.
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