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Proc. nº  2806/2019 

 
I -  RELATÓRIO 

 

O REQUERIMENTO INICIAL 

I – PAULO, identificado nos autos, intentou a presente acção contra a operadora de 

telecomunicações, igualmente identificada 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 lançou, para pagamento pelo Requerente, os consumos adicionais de dados 

móveis, e algumas chamadas de consumo adicional, constantes das seguintes facturas: 

a) Factura de Agosto 2019; valor 96,36 - Nota de Crédito: valor - 11,98 € = valor pago: 84,38 

€ (consumos adicionais do telemóvel n.º 9xxxxxxxx: 13,46 €); 

b) Factura de Setembro 2019; valor 94,01 - Nota de Crédito: valor - 19,94 € = valor pago 

74,07 € (consumos adicionais do telemóvel n.º 9xxxxxxxx: 10,78 €); 

c) Factura de Outubro de 2019; valor pago 84,39 €; 

d) Factura de Novembro 2019; 93,42€ incluindo o (consumos adicionais do telemóvel n.º 

9xxxxxxxx, de 10,523€);  

e) Factura de Dezembro 2019;  €89,36  incluindo o (consumos adicionais de três telemóveis 

de € 6,96); 

f) Factura de Janeiro de 2020; €84,71 incluindo o (consumos adicionais do telemóvel n.º 

9xxxxxxxx, de € 1,01).  

 

ii. O Requerente pagou à Requerida todas as supra referidas facturas. 

iii.  Os consumos adicionais de dados móveis, e algumas chamadas de consumo adicional, 

constantes das supra referidas facturas nunca deviam ter sido lançados pela Requerida, 

para pagamento, pelo facto de o Requerente ter declarado por mais do que uma vez à 

Requerida, desde Agosto de 2019, que fossem/sejam bloqueados todos os consumos 

adicionais dos telemóveis que fazem parte do contrato com a Requerida. 

iv. Mais, o Requerente nunca conseguiu/consegue fazer essa restrição nem através da APP da 

Requerida, nem através da página da área de Cliente da Requerida, nem por outra via, o 

que deixa o Requerente de mãos atadas. 
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III – Em conclusão, o requerente pede a condenação da Requerida a que proceda ao bloqueio 

de todos os consumos adicionais dos telemóveis que fazem parte do contrato com aquela, 

bem como a proceda à devolução ao Requerente dos valores relativos aos consumos 

adicionais, pelas razões acima aduzidas. 

IV – Com o requerimento inicial, o Requerente juntou os documentos de fls. de fls. 4-9, e 

indicou prova testemunhal; além disso, requereu que a Requerida faculte ao Requerente 

documento dos consumos detalhados (só dos consumos adicionais das chamadas telefónicas), 

com dia, mês, identificação dos destinatários das referidas chamadas telefónicas, do período 

mencionado nas supra referidas facturas, para melhor compreensão.     

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

submetido à decisão deste Tribunal Arbitral (fls. 3). 

 

A CONTESTAÇÃO 

I – Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação, alegando, no essencial, que: 

1) Em 11.08.2018, o Requerente celebrou um contrato de prestação de serviços eletrónicos 

com a Requerida, do pacote de serviços, o qual incluía os serviços de televisão (144 canais 

base), internet (velocidade até 100 Mbps), telefone (chamadas gratuitas para redes fixas 

nacionais - números iniciados por 2 e 3 - , todos os dias 24 horas por dia. chamadas 

gratuitas para 50 destinos internacionais, dias úteis das 21h00 às 9h00 e Fins-de-semana e 

Feriados 24h por dia) e telemóvel (4 cartões móveis com 3500 minutos e 3500 mensagens 

para todas as redes fixas e móveis nacionais, cada cartão inclui 3GB dados móveis, o 

volume total de dados no telemóvel é distribuível por todos os cartões móveis associados 

ao pacote). 

2) O pacote de serviços subscrito tinha uma mensalidade de € 82,68 (com atualização de 

tarifas). 

3) Todos os valores foram devidamente faturados, por corresponderem a pedidos do 

Requerente de reabastecimento de dados móveis e por corresponderem a chamadas 

adicionais extra plafond. 

4) Cumpre esclarecer os valores efetivamente faturados e anulados, por referência a 

consumos adicionais de telemóvel: 

• Na fatura FT201995/1xxxxxx, emitida no mês de agosto (referente aos consumos 

efetuados desde 1 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019), foi faturado o valor de 
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€ 13,46, por consumos adicionais no número 915848146 - € 0,308 em 

comunicações adicionais nacionais + € 1,169 de comunicações adicionais 

internacionais + € 1,990 de reabastecimento de internet + € 9,90 de 

reabastecimento de internet; 

• Apesar de ser devido o valor faturado referente aos dois reabastecimentos de 

internet, o mesmo, a título excecional e como oferta comercial, foi anulado, 

através de emissão da nota de crédito NC e 19/1xxxxx, emitida pelo valor de € 

11,98; 

• Na fatura FT201995/1xxxxxx, emitida no mês setembro (referente aos consumos 

efetuados desde 1 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019) foi faturado o valor 

de € 10,78, por consumos adicionais - € 7,96 o total de quatro reabastecimentos 

de internet, € 1,99 cada, todos no número 9xxxxxxxx + € 1,022 em comunicações 

adicionais nacionais no número 917216664 + € 1,80 em comunicações adicionais 

nacionais no número 9xxxxxxx; 

• Mais uma vez, apesar de todos os valores terem sido devidamente faturados, a 

título de oferta comercial e excecionalmente, foi emitida uma nota de crédito de 

valor superior ao montante faturado referente aos quatro reabastecimentos de 

internet, deste modo, foi anulado, através de emissão da nota de crédito NC e 

19/1xxxxx, pelo valor de € 19,94; 

• Na fatura FT201995/1xxxxxx, emitida no mês de outubro (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019) foi 

faturado o valor de € 1,49, por consumos adicionais no número 9xxxxxxx - € 1,492 

em comunicações adicionais nacionais; 

• Na fatura FT201995/1xxxxx, emitida no mês de novembro, (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019), foi 

faturado o valor de € 10,52, por consumos adicionais no número 9xxxxxxx - € 

10,523 em comunicações adicionais nacionais. 

• Na fatura FT201995/2xxxxxx, emitida no mês de dezembro, (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019), 

foi faturado o valor de € 6,96, por consumos adicionais - € 3,911 em comunicações 

adicionais nacionais no número 9xxxxxxx + € 1,549 em comunicações adicionais 

nacionais no número 9xxxxxxx + € 1,500 em comunicações adicionais nacionais no 

número 9xxxxxxx; 
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• Na fatura FT201995/1xxxx, emitida no mês de janeiro, (referente aos consumos 

efetuados desde 1 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019), foi faturado 

o valor de € 1,010, por comunicações adicionais nacionais 9xxxxxxx. 
 

5) No que se refere aos dados móveis, após esgotado o plafond, o tarifário subscrito permite 

ao Requerente que, mediante solicitação do mesmo, adquira pacotes de reabastecimentos 

de dados móveis, comummente denominados por reffils. 

6) o reabastecimento de dados móveis, pode acontecer mediante (i) contacto com as linhas 

16xxx e 16xxx em ambos os casos via gestor de contacto); (ii) acesso à área de cliente no 

site ou App no smartphone do cliente; (iii) marcação do número *111# e seguindo as 

instruções de marcação de teclas para aquisição de pacotes de dados extra; ou (iv) receção 

de mensagem de alerta de consumo do plafond de dados móveis, a qual permite selecionar 

o menu com informação "reabastecer" ou "subscrever". 

7) No caso em apreço, o reabastecimento de dados móveis ocorreu mediante solicitação do 

utilizador do número de telemóvel em causa, através do código USSD "111#. 

8) No dia 30 de agosto de 2019, cessaram os pedidos de aquisição de aditivos de dados 

móveis. 

9) Pelo que, nunca em momento posterior, foi o Requerente faturado de aditivos de dados móveis. 

10) Conforme supra-referido, e que se volta a destacar, até à referida data, o Requerente foi 

faturado do montante total de € 19,94, em virtude de solicitações por parte do Requerente: 

• Na fatura FT201995/1xxxxxx, € 11,98, - € 1,990 de reabastecimento de internet + € 

9,90 de reabastecimento de internet, ambos verificados no número 9xxxxxxx; 

• Na fatura FT201995/1xxxxxx, € 7,96 - o total de quatro reabastecimentos de 

internet, € 1,99 cada, todos no número 9xxxxxxxx. 

11) No entanto, apesar de devidos os valores faturados a tal título excecional e a pedido do 

Requerente, os mesmos foram anulados, conforme supra-referido, tendo sido anulado um 

total de € 31,92 ( NC de 19/1xxxxx, emitida pelo valor de € 19,94 e NC de 19/1xxxxx, 

emitida pelo valor de € 11,98) valor superior ao faturado em virtude dos reabastecimentos 

de internet. 

12) Deste modo, o Requerente, para além de ter beneficiado da anulação dos valores supra-

referidos, beneficiou de um crédito de € 11,98 (€ 31,92 - € 19,94). 

13) O Requerente sempre foi informado pela Requerida da conformidade dos valores 

faturados, em virtude da subscrição de aditivos de dados móveis. 
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14) Na sequência de reclamação apresentada em loja, o Requerente foi contactado no dia 17 

de setembro de 2019, para o número 9xxxxxxxx, tendo sido esclarecido das condições de 

aquisição de reabastecimentos e da impossibilidade de bloquear a aquisição dos mesmos. 

15) Deste modo, apesar dos valores faturados serem efetivamente devidos, atendendo a que 

dizem respeito a consumos efetivamente solicitados, todos os valores faturados a tal título 

foram anulados, tendo incluvisamente o Requerente beneficiado de um crédito, em virtude 

da anulação de valor superior. 

16) À Requerida não é possível efetuar o barramento do consumo de dados móveis, cabendo 

ao Cliente a responsabilidade de monitorizar o seu consumo, nomeadamente através dos 

canais fornecidos pela Requerida, comunicando para a linha de apoio ao cliente, inserido o 

código "111# ou através da área de cliente online. 

17) Tecnicamente à Requerida não é possível bloquear a compra de aditivos de dados moveis, 

a única possibilidade de impedir essa taxação é através do barramento total da internet, o 

que iria impossibilitar a Requerente de aceder aos dados moveis através do serviço, ou seja, 

não conseguiria usufruir do plafond de dados móveis incluídos no próprio tarifário. 

18) Conforme já referido, cumpre reiterar que, desde do dia 30 de agosto de 2019, não se 

verificam solicitações por parte do Requerente para reabastecimento de dados. 

19) Acresce que, no dia 14 de setembro de 2019, o Requerente, através de contacto para a 

linha de apoio ao cliente, fez a gestão de tráfego que permite aumentar o plafond de dados 

móveis de um número e subtrair noutros, aumentando o tráfego de dados móveis no 

número 9xxxxxxxx (número onde se registaram todos os pedidos de reabastecimento o que 

culminou com o término de pedidos de reabastecimentos de dados). 

20) Resulta do exposto que existiu uma efetiva necessidade de consumo de dados móveis no 

referido número e que, em momento próximo ao aumento de dados disponíveis no 

número em causa, através de gestão do Requerente, o mesmo não mais solicitara 

reabastecimentos. 

21) Relativamente aos valores faturados a título de consumos adicionais nacionais e 

internacionais de voz móvel, cumpre mais uma vez destacar as condições do tarifário 

subscrito a este propósito. 

22) Assim, o pacote de serviços subscrito inclui quatro cartões móveis com 3500 minutos e 

3500 mensagens para todas as redes fixas e móveis nacionais. 
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23)  Os valores faturados a este título – que conforme decorre do somatório dos valores supra 

referidos, corresponde a um total de € 24,28 – são consumos extra plafond no âmbito de 

comunicações nacionais e internacionais. 

24) O valor em causa corresponde a consumos efetivamente realizados e fora do plafond 

contratado. 

25) De todo o modo, sempre se refira que o Requerente já beneficiou de um crédito, em 

virtude das duas notas de crédito emitidas. 

26) Uma vez que as notas de crédito emitidas para anular os valores faturados devido aos 

reabastecimento de dados moveis, consagraram um valor superior àquele que havia sido 

faturado a tal título, o Requerente beneficiou de um crédito adicional de € 11,98. 

27) Pelo que, atendendo à exigibilidade do valor faturado e dos créditos efetuados, em 

momento algum se concebe o intuito da presente ação. 

28) Pretende ainda o Requerente a desativação de consumos adicionais do serviço de voz móvel. 

29) Contudo, por um lado, a Requerida não poderá aceder a tal pedido porquanto deverá ser o 

próprio Requerente a barrar a utilização de chamadas nacionais e internacionais não 

incluídas no tarifário, uma vez que a gestão do serviço disponibilizado pela Requerida 

pertence ao beneficiário do mesmo. 

30) Mas, por outro lado, o motivo que leva a Requerida a faturar consumos adicionais e, como 

tal, ao valor da mensalidade acrescer o valor de tais consumos, prende-se com o facto de o 

Requerente efetivamente efetuar esses mesmos consumos 

31) os quais, como tal, terão que ser faturados. 

32) Ademais, o Requerente pôde sempre e a qualquer momento consultar a fatura na sua área 

cliente, podendo aderir à fatura detalhada na mesma área cliente. 

33) Deste modo, em total observância pelas Regras de Proteção de Dados Pessoais, o 

Requerente acedendo à área de cliente, pode analisar a conformidade das faturas emitidas 

e dos consumos realizados até seis meses. 

34) Embora não alegado pelo Requerente, apesar de os valores faturados a título de 

comunicações adicionais, em data posterior a dezembro de 2019, serem de um valor 

reduzido, os mesmos também foram corretamente faturados. 

35) Ao aceitar e subscrever o contrato, o Requerente constituiu-se na obrigação de efetuar o 

seu pagamento. 

36) Pagamento aliás sempre efetuado pelo Requerente. 
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37) Tal facto, por si só, corresponde a um reconhecimento do Requerente de que tal valor é 

devido. 

38) Pelo que, reembolsar os valores faturados ou não admitir o pagamento pelo Requerente 

de um serviço que lhe é efetivamente prestado, e que este declarou aceitar nos termos 

comunicados, representa uma inadmissível situação de enriquecimento sem causa. 

39) Impugna-se tudo o que estiver em contradição com a presente oposição considerada no 

seu conjunto, por ser falso, inexato ou omisso. 

40) Atendendo ao facto de constar dos presentes autos toda a prova relevante para a justa 

decisão da causa, a Requerida não estará presente na tentativa de conciliação e audiência 

de julgamento, devendo os autos prosseguir seus termos, o que, desde já, se requer.  

 

III – A Requerida conclui pugnando pela improcedência da acção. 

IV – A Requerida juntou os documentos de fls. 19-20 e não indicou prova testemunhal. 

 

TRAMITAÇÃO SUBSEQUENTE 

O caso em apreciação é, quanto à Requerida, de arbitragem necessária, nos termos do 

disposto no nº 1 do art. 15º da Lei nº 23/96, de 26 Julho, segundo o qual «Os litígios de 

consumo no âmbito dos serviços públicos essenciais estão sujeitos a arbitragem necessária 

quando, por opção expressa dos utentes que sejam pessoas singulares, sejam submetidos à 

apreciação do tribunal arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente 

autorizados». 

Não tendo sido possível realizar a tentativa de conciliação por a Requerida não se ter feito 

representar para o efeito, realizou-se a audiência de julgamento, como consta da respectiva 

acta (fls. 22-23).     

No final daquela audiência, foi proferido despacho no sentido de a Requerida, no prazo de 10 

dias, vir aos autos juntar documento detalhando os consumos adicionais das chamadas 

telefónicas (incluindo dia, mês e identificação do número de telefone dos destinatários das 

chamadas telefónicas) dos períodos mencionados e abrangidos nas facturas de agosto de 2019 

e meses subsequentes até à de Janeiro de 2020 inclusive. 

Notificada de tal despacho, veio a Requerida apresentar o requerimento de fls. 27-29. 

Notificado de tal requerimento, o Requerente veio pronunciar-se nos termos constantes do 

requerimento de fls. 31-31v, – onde concluiu, precisando mais um dos pedidos inicialmente 
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formulados, no sentido de serem bloqueados pela Requerida todos os consumos adicionais (de 

dados móveis e de chamadas telefónicas), ou só o Requerente poder ter acesso a eles, para 

seu controle – com o qual juntou os documentos de fls. 33-39v. 

Por sua, notificada de tal requerimento e documentos, veio a Requerida pronunciar-se nos 

termos do requerimento constante de fls. 42-43. 

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

questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa. 

 

 

II - QUESTÕES A DECIDIR 

Atento o pedido formulado e os factos alegados, o objecto do litígio que delimita a presente 

acção prende-se com as questões de saber se: 

a) foram pagos pelo Requerente à Requerida, valores indevidamente faturados por esta, 

relativos a consumos adicionais dos telemóveis que fazem parte do contrato entre ambos; 

b) em caso afirmativo, assiste ao Requerente o direito de exigir a restituição dos valores 

relativos aos ditos consumos adicionais; 

c) assiste ao Requerente o direito de exigir que a Requerida proceda ao bloqueio de todos os 

consumos adicionais (de dados móveis e de chamadas telefónicas) dos telemóveis que 

fazem parte do contrato entre ambos, ou só o Requerente poder ter acesso a consumos 

adicionais, para seu controle. 

 

 

III – FUNDAMENTAÇÃO 

A – DOS FACTOS 

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

 

a) No âmbito da actividade empresarial da Requerida inclui-se a prestação de serviços de 

comunicações electrónicas. 

b) Em 11.08.2018, o Requerente celebrou um contrato de prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas com a Requerida, do pacote de serviços, o qual incluía os serviços 

de televisão (144 canais base), internet (velocidade até 100 Mbps), telefone (chamadas 

gratuitas para redes fixas nacionais - números iniciados por 2 e 3 - , todos os dias 24 horas 

por dia. chamadas gratuitas para 50 destinos internacionais, dias úteis das 21h00 às 9h00 e 
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Fins-de-semana e Feriados 24h por dia) e telemóvel (4 cartões móveis com 3500 minutos e 

3500 mensagens para todas as redes fixas e móveis nacionais, cada cartão inclui 3GB dados 

móveis, o volume total de dados no telemóvel é distribuível por todos os cartões móveis 

associados ao pacote). 

c) O pacote de serviços referido em b) tinha uma mensalidade de € 82,68 (com atualização de 

tarifas). 

d) O Requerente contratou o pacote de serviços referido em b) para fins alheios à respectiva 

actividade profissional. 

e) Um dos telemóveis abrangidos no pacote de serviços referidos em b) utliza cartão móvel 

correspondente ao número 9xxxxxxxx. 

f) O telemóvel referido em e) é utilizado por CAROLINA, maior, filha do Requerente e com este 

residente.  

g) Um outro dos telemóveis abrangidos no pacote de serviços referidos em b) utliza cartão 

móvel correspondente ao número 9 xxxxxxxx. 

h) O telemóvel referido em g) é utilizado pelo Requerente.  

i) Na fatura FT201995/1xxxxxx, emitida pela Requerida no mês de agosto (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019), foi faturado o valor 

de € 13,46, por consumos adicionais no número 9xxxxxxxx – € 0,308 em comunicações 

adicionais nacionais + € 1,169 de comunicações adicionais internacionais + € 1,990 de 

reabastecimento de internet + € 9,90 de reabastecimento de internet; 

j) Apesar do referido em i), o valor faturado referente aos dois reabastecimentos de internet, foi 

anulado, através de emissão da nota de crédito NC 19/1xxxxx, emitida pelo valor de  € 11,98. 

k) Na fatura FT201995/1xxxxxx, emitida pela Requerida no mês setembro (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de agosto de 2019 a 31 de agosto de 2019) foi faturado o 

valor de € 10,78, por consumos adicionais – € 7,96 o total de quatro reabastecimentos de 

internet, € 1,99 cada, todos no número 9xxxxxxxx + € 1,022 em comunicações adicionais 

nacionais no número 9xxxxxxxx + € 1,80 em comunicações adicionais nacionais no número 

9xxxxxxxx. 

l) No dia 14 de setembro de 2019, o Requerente, através de contacto para a linha de apoio ao 

cliente, fez a gestão de tráfego que permite aumentar o plafond de dados móveis de um 

número e subtrair noutros, aumentando o tráfego de dados móveis no número 9xxxxxxxx. 
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m) Na sequência de reclamação apresentada em loja, o Requerente foi contactado no dia 17 

de setembro de 2019, para o número 9xxxxxxxx, tendo sido esclarecido das condições de 

aquisição de reabastecimentos e da impossibilidade de bloquear a aquisição dos mesmos. 

n) Apesar do referido em k), o valor faturado referente aos quatro reabastecimentos de internet, 

foi anulado através da emissão da nota de crédito NC 19/1xxxxx, pelo valor (superior) de € 

19,94. 

o) Na fatura FT201995/1725200, emitida pela Requerida no mês de outubro (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019) foi faturado 

o valor de € 1,49, por consumos adicionais no número 9xxxxxxxx – € 1,492 em 

comunicações adicionais nacionais; 

p) Na fatura FT201995/1xxxxx, emitida pela Requerida no mês de novembro, (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019), foi faturado o 

valor de € 10,52, por consumos adicionais no número 9xxxxxxxx – € 10,523 em 

comunicações adicionais nacionais. 

q) Na fatura FT201995/2xxxxxx, emitida pela Requerida no mês de dezembro, (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019), foi 

faturado o valor de   € 6,96, por consumos adicionais – € 3,911 em comunicações adicionais 

nacionais no número 9xxxxxxxx + € 1,549 em comunicações adicionais nacionais no número 

9xxxxxxxx + € 1,500 em comunicações adicionais nacionais no número 9xxxxxxxx; 

r) Em meados de Dezembro de 2019, o Requerente deu entrada no CICAP – Centro de 

Informação de Consumo e Arbitragem do Porto o pedido de intermediação com a 

Requerida, nos termos e com os fundamentos constantes do documento de fls. 39-39v, 

cujo teor aqui se dá por reproduzido. 

s) Na fatura FT201995/1xxxx, emitida pela Requerida no mês de janeiro, (referente aos 

consumos efetuados desde 1 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019), foi 

faturado o valor de € 1,010, por comunicações adicionais nacionais 9xxxxxxxx. 

t) No que se refere aos dados móveis, após esgotado o plafond, o tarifário subscrito permite ao 

Requerente que, mediante solicitação do mesmo, adquira pacotes de reabastecimentos de 

dados móveis, comummente denominados por reffils. 

u) O reabastecimento de dados móveis, pode acontecer mediante (i) contacto com as linhas 

16xxx e 16xxx em ambos os casos via gestor de contacto); (ii) acesso à área de cliente no 

site ou App no smartphone do cliente; (iii) marcação do número *111# e seguindo as 
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instruções de marcação de teclas para aquisição de pacotes de dados extra; ou (iv) receção 

de mensagem de alerta de consumo do plafond de dados móveis, a qual permite selecionar 

o menu com informação "reabastecer" ou "subscrever". 

v) Pelo menos desde o dia 30 de agosto de 2019, não houve pedidos de aquisição de aditivos 

de dados móveis para os telemóveis com os cartões móveis incluídos no pacote de serviços 

referido em b). 

w) o Requerente pagou à Requerida as facturas referidas em i), k), o), p), q) e s).  

x) O requerimento inicial da presente acção arbitral deu entrada neste tribunal arbitral em 10 de 

fevereiro de 2020. 

 

 

Com relevância para a decisão da causa, consideram-se não provados os seguintes factos: 

i. No caso em apreço, o reabastecimento de dados móveis ocorreu mediante solicitação do 

utilizador do número de telemóvel em causa, através do código USSD "111#. 

ii. Que tenham sido realizadas a partir do telefone com o cartão móvel correspondente ao 

número 9xxxxxxxx, as seguintes chamadas, na data e hora, para o número de destino, com 

a duração e custo debitado seguintes: 

DIA                        HORA               CHAMADA PARA                         DURAÇÃO            CUSTO 

21.11.2019          18:25:08          707223344 (Serviço 707)          00h01m50s          0,46 € 

21.11.2019          17:44:31          707223344 (Serviço 707)          00h03m26s          0,86 € 

21.11.2019          17:08:40          707223344 (Serviço 707)          00h02m24s          0,60 € 

21.11.2019          17:06:25          707223344 (Serviço 707)          00h01m22s          0,34 € 

21.11.2019          17:03:39          707223344 (Serviço 707)          00h01m26s          0,36 € 

21.11.2019          17:01:14          707223344 (Serviço 707)          00h02m15s          0,56 € 

                                                                                                                                          +                  

                                                                                                                              SOMA:   3,18 € 

iii. Que tecnicamente seja possível à Requerida bloquear a compra de aditivos de dados 

móveis sem que seja barrado totalmente o serviço de internet móvel através de dados móveis, 

e, nesse caso, ficando prejudicado o acesso aos dados móveis incluídos no tarifário. 

 

 

MOTIVAÇÃO: 
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Os factos considerados provados resultaram da apreciação conjugada dos documentos 

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

julgamento, do depoimento testemunhal, e dos factos admitidos por acordo ou confissão. 

Quanto aos factos não provados, eles resultaram da ausência de prova ou de prova 

convincente sobre os mesmos, e do funcionamento das regras sobre o ónus da prova. 

 
 

B – DO DIREITO 

Da matéria factual dada por provada resulta que, em 28.08.2019, o Requerente celebrou 

com a Requerida um contrato para fornecimento, por esta, de um pacote de serviços 

composto por serviço fixo de Televisão, serviço fixo de Internet, serviço fixo de voz (Telefone), 

e telefónico móvel (telemóvel) e serviço móvel Internet.   

Assim, entre requerente e requerida foi celebrado um contrato de prestação de serviços, 

previsto no artigo 1154º Código Civil, de modalidade inominada, de acordo com o qual a 

Requerida obrigou-se a proporcionar ao requerente o resultado da sua actividade empresarial, 

mais concretamente, o fornecimento do serviço fixo de televisão, serviço fixo de Internet, 

serviço fixo de voz (Telefone), e telefónico móvel (telemóvel) e serviço móvel Internet, nos 

termos contratados. 

Os serviços objecto do referido contrato entre Requerente e Requerida, integram-se na categoria 

dos chamados serviços públicos essenciais, cuja prestação está sujeita, em especial, às regras 

consagradas na Lei nº 23/96, de 26 de Julho, em ordem à protecção do utente daqueles serviços. 

Efectivamente, entre os serviços públicos abrangidos pela referida Lei nº 23/96 estão os 

“serviços de comunicações electrónicas” – art. 1º, nº 2/d) – sendo que o conceito de 

comunicações electrónicas adoptado pelo legislador (na alínea ee) do art. 3º da Lei nº 5/2004) 

é o de «serviço oferecido em geral mediante remuneração, que consiste total ou principalmente 

no envio de sinais através de redes de comunicações electrónicas, incluindo os serviços de 

telecomunicações e os serviços de transmissão em redes utilizadas para a radiodifusão (...)». 

  Acresce que, para efeitos da Lei nº 23/96, considera-se utente «(...) a pessoa singular ou 

colectiva a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo» (art. 1º, nº 3); por outro lado, 

considera-se prestador dos serviços públicos essenciais «(...) toda a entidade pública ou 

privada que preste ao utente qualquer dos serviços referidos no nº 2, independentemente da 

sua natureza jurídica, do título a que o faça ou da existência ou não de contrato de 
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concessão». No caso em apreciação, o requerente e a requerida são de qualificar, 

respectivamente, como utente e prestador de serviços públicos essenciais. 

Para além disso, no caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre Requerente e 

Requerida – tendo em conta que o Requerente contratou os serviços para fins não profissionais  

- é uma relação de consumo, sendo o Requerente de qualificar como consumidor nos termos 

gerais do art. 1º, nº 2 da Lei nº 24/96, de 31 de Julho (Lei de Defesa do Consumidor – LDC) – 

cfr. f) dos factos provados.  

Sobre a Requerida, enquanto prestador de serviço público essencial, impende especialmente 

o dever legal de «proceder de boa-fé e em conformidade com os ditames que decorram da 

natureza pública do serviço, tendo igualmente em conta a importância dos interesses dos utentes 

que se pretende proteger» (cfr. art. 3º da Lei nº 23/96); e tratando-se, no caso em apreciação, de 

uma relação de consumo, deve ter-se em conta igualmente que «o consumidor tem direito à 

protecção dos seus interesses económicos, impondo-se nas relações jurídicas de consumo [...] a 

lealdade e a boa fé, [...] na vigência dos contratos» (art. 9º, nº 1, LDC).  

Acresce que o consumidor tem também, entre os seus direitos básicos, o direito à informação 

para o consumo (art. 3º/d) LDC). 

Igualmente como concretização do direito à informação, «os prestadores de serviços de 

comunicações electrónicas informam regularmente, de forma atempada e eficaz, os utentes 

sobre as tarifas aplicáveis aos serviços prestados, designadamente as respeitantes às redes fixa e 

móvel, ao acesso à Internet e à televisão por cabo» (art. 4º, nº 3, Lei nº Lei nº 23/96). 

Aliás, o utente de serviços públicos essenciais tem direito a factura, que deve ter 

periodicidade mensal, deve especificar devidamente os valores que apresenta, e discriminar os 

serviços prestados e as correspondentes tarifas (art. 9º, nºs 1 e 2, Lei nº 23/96). 

A facturação pressupõe o cálculo da prestação devida, sendo que a facturação deve, 

preferencialmente, corresponder ao consumo efectivamente realizado pelo utente, com base no 

levantamento dos dados relativos ao consumo. O utente-consumidor deve pagar pelo que 

consome e na exacta medida em que consome; no entanto, «O consumidor não fica obrigado ao 

pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia e expressamente encomendado ou 

solicitado (...)» (art. 9º, nº 4, LDC). 

Acresce que, «A obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e 

compreensível ao consumidor, sendo inválida a aceitação pelo consumidor quando não lhe tiver 

sido dada a possibilidade de optar pela inclusão ou não desses pagamentos adicionais» (art. 9º-
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A, nº 2, LDC); sendo que tal se aplica, entre outros, aos contratos de fornecimento de serviços 

públicos essenciais de comunicações eletrónicas (art. 9º-A, nº 2, LDC). 

 

Ora, no caso em apreciação, o Requerente alega que lhe foram debitados indevidamente pela 

Requerida, montantes referentes a consumos adicionais de dados móveis e de montantes 

referentes a consumos adicionais de algumas chamadas telefónicas.  

Sendo que, no que toca a consumos adicionais de dados móveis, resultou provado que o 

reabastecimento de dados móveis, pode acontecer mediante (i) contacto com as linhas 16xxx e 

16xxx em ambos os casos via gestor de contacto); (ii) acesso à área de cliente no site ou App 

no smartphone do cliente; (iii) marcação do número *111# e seguindo as instruções de 

marcação de teclas para aquisição de pacotes de dados extra; ou (iv) receção de mensagem 

de alerta de consumo do plafond de dados móveis, a qual permite selecionar o menu com 

informação "reabastecer" ou "subscrever" (cfr. u) dos factos provados). 

No entanto, não ficou demonstrado, apesar de alegado pela Requerida, que no caso em 

apreciação o reabastecimento de dados móveis tenha ocorrido mediante solicitação do 

utilizador do número de telemóvel em causa, através do código USSD "111#. 

Independentemente disso, resultou provado que os vários montantes que foram debitados 

ao Requerente, a título de consumos adicionais de dados móveis – ou seja, ultrapassando o 

plafond do volume de consumos incluído no tarifário subscrito pelo Requerente no contrato 

com a Requerida – nas facturas emitidas em Agosto e Setembro (referentes aos serviços 

prestados pela Requerida durante, respectivamente os meses de Julho e Agosto), foram 

anulados através da emissão de notas de crédito. 

Mais concretamente, naquelas duas facturas foi debitado ao Requerente um montante 

total de € 19,94 a título de consumos adicionais de dados móveis (no cartão móvel 

correspondente ao número 91xxxxxxxx), mas tal montante total veio a ser anulado mediante a 

emissão pela Requerida de duas notas de crédito (nos valores individuais de € 19,94 e de € 

11,98), que totalizaram € 31,92. 

Portanto, uma vez que o montante total das notas de crédito excedeu em € 11,98 o 

montante total que tinha sido debitado ao requerente título de consumos adicionais de dados 

móveis, nessa medida o Requerente não só ficou com estes consumos adicionais de dados 

móveis anulados, como também beneficiou de um crédito (excedente) de € 11,98.  
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Não obstante, no que toca a consumos adicionais de algumas chamadas telefónicas, e face à 

alegação pelo requerente de que não tinham sido realizadas, não resultou provado que tenham 

sido realizadas a partir do telefone com o cartão móvel correspondente ao número 9xxxxxxxx – 

relativamente ao qual tinham sido debitadas – seis chamadas, todas para o número 707223344,  

no dia  21.11.2019, e com o custo total global debitado de € 3,18. Assim sendo, o pagamento 

destas chamadas, no referido valor global de € 3,18, pelo Requerente – e que ocorreu mediante 

o pagamento da fatura emitida em Dezembro de 2019, referente aos serviços prestados pela 

Requerida ao Requerente durante o mês de Novembro de 2019 – era indevido. 

Porém, tal valor de € 3,18 está contido e não excede o valor do supra referido crédito 

excedente (de € 11,98) de que o Requerente beneficiou, concedido pela Requerida. 

Consequentemente, e atento o exposto supra, consideramos não existir ao Requerente  

direito de exigir à Requerida a restituição de qualquer valor a título de consumos adicionais de 

dados móveis nem de montantes referentes a consumos adicionais de algumas chamadas 

telefónicas.    

 

Finalmente, o Requerente pretende que a Requerida proceda ao bloqueio de todos os 

consumos adicionais (de dados móveis e de chamadas telefónicas) dos telemóveis que 

fazem parte do contrato entre ambos, ou que só o Requerente possa ter acesso a consumos 

adicionais, para seu controle.    

Ora, a este propósito, foi alegado pela Requerida – e não foi demonstrado o contrário – que 

tecnicamente não é possível à Requerida bloquear a compra de aditivos de dados móveis sem 

que seja barrado totalmente o serviço de internet móvel através de dados móveis, e, nesse 

caso, ficando prejudicado o acesso aos dados móveis incluídos no tarifário.  

Ao invés, no que se refere aos dados móveis, após esgotado o plafond, o tarifário subscrito 

permite ao Requerente que, mediante solicitação do mesmo, adquira pacotes de 

reabastecimentos de dados móveis, comummente denominados por reffils (cfr. t) dos factos 

provados); e o reabastecimento de dados móveis, pode acontecer mediante (i) contacto com 

as linhas 16xxx e 16xxx em ambos os casos via gestor de contacto); (ii) acesso à área de cliente 

no site ou App no smartphone do cliente; (iii) marcação do número *111# e seguindo as 

instruções de marcação de teclas para aquisição de pacotes de dados extra; ou (iv) receção de 

mensagem de alerta de consumo do plafond de dados móveis, a qual permite selecionar o 

menu com informação "reabastecer" ou "subscrever" (cfr. u) dos factos provados).  
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De qualquer modo, assiste ao Requerente a possibilidade de fazer a gestão de tráfego 

incluído no tarifário que subscreveu para a totalidade dos números móveis incluídos no pacote 

de serviços que contratou com a Requerida, de modo a poder aumentar o plafond de dados 

móveis  de um determinado desses números móveis e subtrair noutro(s) dos restantes números 

móveis; aliás, resultou provado que o Requerente usou de tal prerrogativa aumentando o 

tráfego de dados móveis no número 9xxxxxxxx (número relativamente ao qual tinham sido 

debitados os consumos adicionais de dados móveis) – cfr. l) dos factos provados. 

Reconhecemos que, por precaução e prudência, e visando respeitar o direito do utente-

consumidor à protecção dos respectivos interesses económicos – especialmente quando há 

telefones móveis incluídos no pacote de serviços que não são utilizados pelo próprio utente-

consumidor, mas sim por familiares, maxime filhos (em especial, menores) – seria útil a 

possibilidade técnica de, mediante solicitação pelo utente-consumidor, a Requerida proceder ao 

bloqueio de todos os consumos adicionais (de dados móveis e de chamadas telefónicas) 

dos telemóveis que fazem parte do contrato entre ambos, ou que só o utente-consumidor 

pudesse ter acesso a consumos adicionais, para seu controle.    

No entanto, não tendo ficado demonstrada essa possibilidade técnica, não cabe a este 

tribunal arbitral condenar a Requerida a fazê-lo. 

 

 

IV – DECISÃO 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgo a presente acção improcedente, e, 

em consequência, absolve-se a Requerida dos pedidos. 

Notifique-se. 

Porto, 20 de Abril de 2021, 

O juiz-árbitro, 

 

 

 

(Rui Saavedra) 
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