Processo 2597/2019
Requerente: *
Requerido: *

Resumo: 1. O DL 67/2003 de 8 de Abril, 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. O representante do produtor na zona de domicílio do consumidor (nº 3 do art.º 6)
é solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor, pela reparação
ou substituição do bem, salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado.
A – Relatório
1. A Requerente ******, representada por ********, apresentou em 25 de Agosto de
2019, junto do CIAB/Tribunal Arbitral de Consumo, reclamação no âmbito da qual
peticiona a devolução do valor liquidado, de €129,00 (cento e vinte e nove euros), na
compra de um anel **********.
Alega, no essencial, que o anel perdeu a cor e não foi possível a respectiva reparação.
2. A Requerida********, alegando ter diligenciado pelas opções de resolução do litígio
no âmbito da garantia, não aceitou proceder à devolução do montante em causa uma
vez que o anel não lhe teria sido comprado.
3. Não se logrou alcançar conciliação ou entendimento entre as partes.
4. Teve lugar a audiência de julgamento, no âmbito da qual foi junta procuração da
Requerida a favor do seu representante, pelo que, ao abrigo do disposto no art.º 262º
do CC se considera sanada a falta de poderes por parte do representado *********.
5. Foram, então, ouvidas as partes (ambas presentes, estando a Requerente
representada, conforme procuração junta aos autos de fls …), e tentado, sem sucesso,
o acordo.
6. Suscitada a dúvida quanto à identidade do vendedor e local da compra este tribunal
decidiu, oficiosamente (conforme o disposto no art.º 6º do CPC e ao abrigo do
princípio da gestão processual tendente à justa composição do litígio), ordenar a
notificação da Loja da ******** no ********, questionando pela possibilidade de esta
vir a dar seguimento (e resolução) à reclamação da Requerente.
7. Para o efeito, se determinou a suspensão dos autos pelo prazo de quinze dias.
8. Ora, tendo-se procedido à notificação da referida entidade e decorrido o prazo de
suspensão, supra, constata-se, nesta data e como decorre da consulta do registo dos
**** nº ****, que aquela está pendente de levantamento desde o dia 30 de
Dezembro de 2019.
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Este tribunal é material e territorialmente competente tendo em conta o disposto no seu
Regulamento (art.º 4º e 5º), na Convenção de Arbitragem subscrita pela Requerida em 29 de
Março de 2016, junta aos autos, e no disposto do art.º 2º da Lei 24/96 de 31.07, art.º 2º a 3º,
5º e ss da lei 144/2015 de 8.09 e art.º 1º e 2º da lei 63/2011 de 14.12.
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.
Não há nulidades ou excepções a decidir.
Cumpre apreciar e decidir.

B – Delimitação do objecto do Litígio
Verificação dos pressupostos do direito da Requerente à devolução da quantia de €129,00
(cento e vinte e nove euros).

C – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
A requerente comprou um anel da marca *******, tendo sido emitida uma garantia na data
da sua aquisição em 19 de Dezembro de 2018.
O anel apresenta uma cor dourada desmerecida.
A Requerida, na qualidade de representante da marca, diligenciou pela substituição ou
reparação do anel, junto da marca, o que não foi possível.
II - Factos não provados
A Requerente não logrou provar onde e a quem comprou o anel de marca *******, nem o
preço pelo qual o adquiriu.
Não ficou provado momento ou a data a partir da qual o anel terá começado a perder a cor.

D – 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.
Quanto à matéria dada como não provada, se dirá que a Requerente não soube dizer a quem e
onde efectuou a sua compra nem qual o valor da aquisição, limitando-se a juntar em tribunal
um certificado de garantia.

E - 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.” (cfr. art.º 874º do CC), o que configura a situação
dos presentes autos.
A Requerente, enquanto consumidora (nos termos e para os efeitos da alin. a) do art.º 1º-B do
DL 67/2003 de 8 de Abril e Lei 24/96 de 31 de Julho (art.º 3º., a)) 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).
Ora, tendo em conta que a compra, sub judice, ocorreu no dia 19 de Dezembro de 2018, não
decorreu ainda o prazo legal da garantia de dois anos conforme o previsto no art.º 5º (nº 1) do
DL 67/2003 de 8 de Abril, supra citado, na data da reclamação apresentada pela Requerente
junto do Requerido.
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Dispõe ainda a lei, que o consumidor, aqui Requerente, deve denunciar junto do
vendedor a falta de conformidade (no caso em apreço a perda da cor), no prazo de dois meses
a contar da data em que tenha detectado (nº 2º do art.º 5-A do DL 67/2003 de 8 de Abril)
sendo certo que a lei lhe confere, ainda perante o vendedor, o direito à reparação ou
substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato (nº1 do art.º 4º).
Ora, como resulta da matéria de facto, não ficou provado, nem foi alegada, a data a partir da
qual a Requerida constatou a perda de cor do anel (apenas se demonstra que foi accionada a
garantia em 25.08.2019).
Temos em que, desde logo, se levanta a questão da caducidade do direito relativa à falta de
conformidade do bem, prazo que poderá ter decorrido tendo em conta o previsto pelo nº 2 do
art.º 5º-A, supra – sendo esta de apreciação oficiosa pelo tribunal (nº 1 do art.º 333 do CC).
E, ainda que assim não fosse, também à Requerida não podia ser assacada qualquer
responsabilidade por via do accionamento dos direitos do consumidor e associados à compra
previstos no nº 1 do art.º 4º (da Lei 67/2003), já que a lei é clara quanto à responsabilidade,
neste âmbito, apenas do vendedor.
Afigura-se assim, que no caso em apreço, à Requerente apenas resta ver o seu direito (art.º 4º
da Lei 24/96 de 31 de Julho) aqui (nesta acção) protegido no âmbito da responsabilidade do
produtor (art.º 6º) já que, sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante o vendedor (que
não a Requerida), o consumidor que tenha adquirido coisa defeituosa pode optar por exigir do
produtor a sua reparação ou substituição.
Sendo certo que o representante do produtor (e a Requerida assume essa posição), na zona do
domicílio do consumidor, é solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor
(nº 3 do art.º 6º).
A Requerida é, para este efeito, representante do produtor.
Assim, a consumidora/Requerente pode exigir do produtor (sem prejuízo dos direitos que
assistem junto do vendedor) – e o que fez, junto da Requerida -, a reparação do bem ou a sua
substituição, salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado tendo em conta o
valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade (nº 1 do art.º 6º).
Na verdade, como decorre da documentação dos autos e da audiência de julgamento, a
Requerida diligenciou pela reparação e substituição, o que não se mostrou possível.
Dispõe a lei que os direitos dos consumidores podem ser exercidos, excepto se tal se
manifestar impossível ou constituir abuso de direito.
Nestes termos, entendemos estar cessada a responsabilidade da Requerida enquanto
representante da marca e, não se tendo provado ter sido a vendedora, não lhe pode solicitada
a redução do preço da compra nem (tão pouco) ser oponível a resolução de um contrato, que
não celebrou.
Assim se conclui que a Requerida *******, não pode ser responsabilizada pela devolução do
montante da aquisição do anel em questão, no valor de €129,00 – valor que, desde logo,
também não ficou demonstrado pois não foi junta a factura ou outro documento que o
demonstrasse.
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F – Decisão
Termos em que se decide julgar a presente ação como não provada e como tal improcedente
e, em consequência, absolver a Requerida ****** do pedido formulado.

Notifiquem-se as partes da decisão.
Braga, 10 de Janeiro de 2020

A Juiz Árbitro

(Margarida Granwehr de Sousa)
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