Processo 2779/2019
Requerente: ******
Requerido: ******

Resumo: 1. O DL 67/2003 de 8 de Abril (LVBC), alterado pelo DL 84/2008 de 21 de
Maio, estabeleceu um conjunto de regras que disciplinam aspectos da venda de bens
de consumo e das garantias a ela relativas, com vista a assegurar a protecção dos
interesses dos consumidores (art.º 4º da Lei 24/96 de 31 de Julho);
2. O consumidor, a quem foram fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos
quaisquer direitos, destinados a uso não profissional, tem direito junto do vendedor
(que responde pela falta de conformidade) à reparação ou substituição do bem, à
redução adequada do preço ou à resolução do contrato (art.º 4º);
3. Presume-se que os bens de consumo não são conformes com o contrato quando
se verifica algum dos factos enunciados nas alíneas do nº 2 do artº 2º. do DL 67/2003
(LVBC);

A – Relatório
1. O Requerente ******, apresentou em 9 de Setembro de 2019, junto do CIAB/Tribunal
Arbitral de Consumo, reclamação contra a Requerida *****, doravante também
designada apenas por ********, no âmbito da qual peticiona a devolução do valor
liquidado pela aquisição de um sofá e a respectiva restituição ao fornecedor.
Em causa, o montante de €2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa euros) liquidados
por força do contrato celebrado, conforme factura junta aos autos de fls 6 com a data
de 25.04.2019.
Alega, no essencial,
1.1 que encomendou um sofá com as medidas 2,77x2,227 e o que lhe foi entregue
tem outras medidas, inferiores, e apresenta defeitos nos acabamentos.
1.2 O sofá foi entregue no dia 22 de Maio de 2019;
1.3 No dia seguinte, contactou a Requerida e, não obstante as interacções com o
vendedor (como resulta do documento de fls 7), não se chegou a um
entendimento.
1.4 Não está interessado no sofá que lhe foi entregue, tendo em conta que as medidas
são inferiores ao encomendado e, não aceita a redução do preço.
1.5 Juntou, ainda, a fls 17 e ss, informação retirada do Catálogo que é anunciado pela
Requerida.
2. A Requerida *****, em resposta, defende que a) de acordo com as condições
contratuais, do conhecimento do cliente, existe uma margem de tolerância, as
medidas são indicativas e calculadas incluindo as almofadas e b) que se mantém
disponível para rectificar as outras queixas reportadas pelo Requerente (troca de pé e
acerto do revestimento traseiro).
3. Não se chegou a um entendimento em sede de mediação.
4. Em audiência de julgamento foram ouvidas as partes.
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B - Competência do Tribunal e Legitimidade das partes
Este tribunal é material e territorialmente competente tendo em conta o disposto no seu
Regulamento (art.º 4º e 5º), no art.º 2º da Lei 24/96 de 31.07, nos art.ºs 2º e 3º, 5º e ss da lei
144/2015 de 8.09 (RAL), e nos art.ºs 1º e 2º da lei 63/2011 de 14.12 (LAV).
O valor do processo enquadra-se no âmbito da competência do Tribunal (art.º 6º do seu
Regulamento).
As partes têm personalidade e capacidade jurídica e judiciária, são capazes e legitimas.
Cumpre apreciar e decidir.

C – Delimitação do objecto do Litígio
Verificação dos pressupostos do direito do Requerente ao reembolso do valor liquidado
€2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa euros) e, consequente devolução do sofá à
Requerida.

D – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
a) A factura foi emitida em 25.04.2019, com vencimento em 25.05.2019;
b) O preço acordado de €2.990,00, foi liquidado pelo Requerente;
c) O sofá foi entregue no dia 22 de Maio de 2019;
d) O sofá tem uma medida, relativa ao casco, de 2,65cm;
e) A medida do sofá era facto relevante para o Requerente e determinante para a sua
aquisição;
f) O sofá apresenta outros defeitos de acabamento (um pé e revestimento das
almofadas);
g) A Requerida aceita rectificar os defeitos de acabamento reclamados pelo Requerente.
h) O Requerente contactou a Requerida e apresentou reclamação quanto às medidas e
aos acabamentos, no dia seguinte ao da sua entrega.
II - Factos não provados
a) Não ficou provado que era do conhecimento do Requerente a possibilidade de as
medidas do sofá apresentarem uma margem de tolerância relativamente à
encomenda.
b) Não ficou provado que a Requerida tivesse alertado o Requerente para esta
possibilidade.

E - Da fundamentação de facto
A fixação da matéria de facto resulta da documentação junta aos autos e das declarações
prestadas pelas partes em sede de audiência de julgamento, bem como da livre apreciação das
provas pelo tribunal, tudo conforme o disposto no nº 5 do artº 607º do CPC.
Relativamente à matéria dada como não provada se dirá, ainda, que o representante da
Requerida não presenciou os contactos que determinaram a encomenda do dito sofá pelo
Requerente e, como tal, não pode garantir ao tribunal que este estaria ciente da possibilidade
das medidas não serem exactamente as contratadas (i.é., com margem de tolerância), e/ou vir
a ser contabilizado o espaço das almofadas a final.
Por outro lado, do depoimento do Requerente ficou evidente que a medida de 2,77cm era um
elemento essencial do negócio (o objectivo até seria um sofá maior, referiu, mas acabou por
comprar este porque era a maior medida confecionada pela Requerida*****).
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F - Da fundamentação de Direito
Diz-se contrato de compra e venda, o “contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma
coisa, ou outro direito, mediante um preço.” (cf. art.º 874º do CC), o que configura a situação
dos presentes autos.
E tem como efeito (artº 879º do CC) designadamente, a entrega da coisa e o pagamento do
preço - o que aconteceu, no caso em apreço.
O Requerente, enquanto consumidor (nos termos e para os efeitos da alin. a) do art.º 1º-B do
DL 67/2003 de 8 de Abril (LVBC) e nº 1 do artº 2º da Lei 24/96 de 31 de Julho), vê protegido o
seu direito à qualidade do bem que adquiriu, porquanto os bens destinados ao consumo
devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e a produzir os efeitos que se lhes
atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas ou, na falta delas, de modo adequado
às legitimas expectativas do consumidor (art.º 4º da Lei 24/96 de 31 de Julho).
De referir que a Lei 67/2003 (referida supra), procedeu à transposição para o Direito interno
da Directiva nº 1999/44/CE do Parlamento e do Conselho de 25 de Maio, relativa a certos
aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, com vista a assegurar a
protecção dos interesses dos consumidores.
O Requerente liquidou o preço acordado, mas não satisfeito com o produto entregue,
notificou o vendedor, de acordo com o previsto na Cláusª. 1ª. – como ficou demonstrado, logo
no dia seguinte ao da entrega do sofá.
Vejamos, então, o estabelecido na Cláusª. 5ª., subjacente a este contrato (fls 5), quanto à
Garantia, e que determina que o comprador dispõe de um prazo de dois meses para comunicar
a falta de conformidade do produto, sob pena de perder o direito à reclamação.
Considerando a data do contrato de compra e venda e da entrega do bem (cf. alíneas a), c) e h)
da matéria assente), o exercício do direito, a que se arroga o Requerente, está dentro do prazo
contratual (supra Cláusª. 5ª) e legal da garantia de dois anos (nº 1 do artº 5º da Lei 67/2008),
sendo certo que tendo em conta a data da reclamação do Requerente junto da Requerida, não
decorreu o prazo de caducidade de dois meses para denuncia da falta de conformidade (nº 2
do artº 5º-A do mesmo diploma).
Refere, ainda, a mesma Clausª 5ª. que, “no caso em que a reclamação por parte do comprador
respeite o prazo e se comprove a existência efectiva dos vícios alegados o vendedor deverá
reparar ou substituir os bens num prazo de tempo razoável e sem inconveniente para o
consumidor (…).No caso de que a reparação ou substituição do bem não seja possível ou seja
desproporcionada, o comprador poderá optar entre uma redução do preço, ou pela resolução
do presente contrato, com a devolução do preço”.
Importa aqui, desde já, citar o que dispõe a Lei 67/2003 de 21 de Maio, quanto ao direito de
resolução do aqui Requerente.
Assim, “Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito a
que esta seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, à redução
adequada do preço ou à resolução do contrato” (nº 1 do artº 4º), sendo certo que “o
consumidor pode exercer qualquer dos direitos referidos nos números anteriores, salvo se tal se
manifestar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos gerais (nº 5 do artº 4º).
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Ora, tem entendido a doutrina e é aceite, que não há hierarquia na opção do consumidor, que
pode optar pelo exercício de qualquer dos direitos que lhe foram legalmente concedidos
desde que, provada a falta de conformidade, tal não seja impossível e não constitua abuso de
direito (nº 1 e 5 do artº 4º da Lei 67/2003).
Uma nota, para referir a imperatividade das garantias legais face às comerciais (artº 10º), pois
é nulo o acordo ou cláusula contratual pelo qual, antes da denúncia da falta de conformidade
ao vendedor, se excluam ou limitem os direitos do consumidor previstos na lei (LVBC).
O mesmo diploma identifica casos em que se presume a falta de conformidade,
nomeadamente quando (alin. a) do artº 2º), os bens não estão conformes a descrição que
deles é feita pelo vendedor ou não possuírem as qualidades do bem que o vendedor tenha
apresentado ao consumidor como amostra ou modelo, sendo certo que não se considera
existir falta de conformidade se no momento em que for celebrado o contrato, o consumidor
tiver conhecimento dessa falta de conformidade ou não puder razoavelmente ignorá-la ou se
esta decorrer dos materiais fornecidos pelo consumidor (nº 3 do artº 2º).
Ora, ficou provado que a medida do sofá era determinante para o comprador, que desse facto
estava ciente o vendedor e, que dos catálogos juntos não resulta nenhuma medição com as
almofadas (facto que, de resto, não foi impugnado pelo vendedor).
Não foram alegados factos relativos à impossibilidade de resolução do contrato ou
constitutivos do abuso de direito (artº 334º do CC) que, em nosso entender, também, não se
provaram.
Demonstrada a falta de conformidade do bem é, pois, legítimo o exercício do direito à
resolução do contrato (artº 432º do CC e artº 4º (nºs 1, 4 e 5) da Lei 67/2003 (LVBC)) e
consequente reembolso ao Requerente do valor liquidado de €2.990,00 (dois mil, novecentos
e noventa euros), bem como a restituição do sofá à Requerida.

G – Decisão
Termos em que se decide julgar a presente ação como provada e procedente condenando-se a
Requerida ******* a proceder ao reembolso ao Requerente do valor de €2.990,00 (dois mil,
novecentos e noventa euros).
O Requerente deverá proceder à restituição do sofá ao vendedor, tudo conforme o
peticionado.

Notifiquem-se as partes da decisão.
Braga, 9 de Março de 2020
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