Proc. 2916/2019

Sumário da sentença:
1- Peticionando o reclamante a devolução de determinada quantia que pagou por um telemóvel e
tendo a reclamada procedido à devolução da mesma no dia anterior à data de entrada da
reclamação inicial no tribunal arbitral verifica-se, nessa parte, inutilidade na prossecução do
presente processo arbitral (art.º 44º, n.º 2, al. c) da Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro).
2- Numa ação de responsabilidade civil, tendo por base um contrato celebrado entre o reclamante
e a reclamada, para que surja a obrigação de indemnizar é necessário que se verifiquem os seus
requisitos fundamentais (facto ilícito, culpa, nexo de causalidade e dano);
3- Não tendo ficado provados o dano terá, necessariamente, de improceder o pedido de
indemnização formulado.

_______________ // _________________

Reclamante: ********
Reclamada: ********

A- Relatório
O reclamante pede que a reclamada seja condenada a entregar-lhe o telemóvel **** ou a
devolver-lhe €319,99 acrescido de uma indemnização de €150,00 pela perda de oportunidade
de realizar negócios equivalentes à data da compra e pelo transtorno que lhe foi causado por
ter ido levantar um produto errado e sucessivas exposições que duraram mais de uma semana.
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1. O reclamante alega os seguintes factos essenciais:
a. No dia 4 de setembro de 2019 efetuou uma compra online, na *****, de um
smartphone **** (6.39’’ – 6 GB – 64 GB – Azul) pela quantia de €319,99; b.
Quando foi levantar a encomenda la loja de Esposende, verificou que o produto
enviado não correspondia ao constante da fatura, pois tratava-se de um ****
SE;
c. Apresentou várias reclamações junto da reclamada e teve transtornos por isso,
nomeadamente, ter ido levantar um produto errado, tendo perdido oportunidades de
negócio.
2. A reclamada apresentou contestação, alegando os seguintes factos essenciais:
a. Já devolveu a referida quantia ao reclamante;
b. Não há fundamento ou alegação de qualquer facto suscetível de gerar para a
reclamada qualquer obrigação indemnizatória, considerando que não houve
quaisquer danos para o reclamante.

B- Delimitação do objeto do litígio

O objeto do litígio reconduz-se à verificação da (in)existência do direito de o reclamante ser
reembolsado da quantia de €319,99 e de ser indemnizado no montante de €150,00 pelos danos
sofridos.

C- Da fundamentação de facto
a. Atendendo às alegações fáticas do reclamante e da reclamada, aos elementos carreados para
os autos, às provas produzidas em audiência (declarações do reclamante e testemunha
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apresentada), consideram-se provados, de entre os que são essenciais para o objeto do
litígio e para as questões relevantes para a decisão da causa, os seguintes factos:
i. O reclamante, tendo despendido, em 04 de setembro de 2019, a quantia de €319,99
na compra de um telemóvel de **** 9, viu ser-lhe devolvida essa mesma quantia
no dia 18 de setembro de 2019 (facto que dou como provado face às declarações do
reclamante e da testemunha ***);
ii. A reclamação inicial apresentada pelo reclamante deu entrada nos serviços deste
tribunal arbitral no dia 19 de setembro de 2019.
b. Para a decisão da causa não resultaram provados os danos alegados pelo reclamante na sua
reclamação inicial que possam constituir a reclamada na obrigação de indemnizar. O
reclamante não apresentou quaisquer provas dos alegados danos, nomeadamente, provas
sobre as oportunidades de negócio que perdeu e os transtornos que possa ter tido.

D- Da fundamentação de Direito

A compra e venda em causa nos presentes autos tem a especificidade de integrar, num dos lados
da relação, um consumidor, porquanto ao reclamante foi fornecido um bem destinado ao uso não
profissional, por pessoa que exerce com caráter profissional uma atividade económica que visa a
obtenção de benefícios (art.º 2º, n.º 1 da Lei de Defesa do Consumidor1);
Concomitantemente, no Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril o legislador estabelece um
regime jurídico especial para a venda de bens de consumo, ou seja, para a venda de “qualquer bem
imóvel ou móvel corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” celebrado entre profissionais e
consumidores (art.º 1º-A, n.º 1 e art.º 1º-B, al. b)).

1

Lei n.º 63/2019, de 16 de agosto..
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Assim, perante uma venda como a que é objeto dos presentes autos, constata-se que o legislador
faz responder o vendedor perante o consumidor pela falta de conformidade que se verifique no
momento da entrega do bem, estabelecendo uma presunção de que tal falta de conformidade se

verifica nesse momento se esta se manifestar no prazo de dois anos (art.º 3º do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril);
Estabelecendo-se, do mesmo modo, uma presunção de que existe falta de conformidade dos
bens com o contrato nas situações em que “não [sejam] conformes com 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” (art.º 2º, al. a) do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril).
Nos termos do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, tem o consumidor direito,
nomeadamente, à reparação ou substituição do bem ou à resolução do contrato, a exercer durante
o prazo de garantia de dois anos, se denunciar a falta de conformidade no prazo de dois meses a
contar da data em que a detete (art.º 5º, n.º 1 e n.º 4 e art.º 5º-A, n.º 2).
Pelo que, tendo o reclamante peticionado a devolução da quantia paga, tal pedido
consubstanciaria um pedido de resolução contratual.
No entanto, à data da entrada da reclamação inicial apresentada pelo reclamante (19 de
setembro de 2019) já a reclamada havia atendido ao pedido de devolução da quantia paga pelo
reclamante, verificando-se, nessa parte, inutilidade na prossecução do presente processo arbitral
(art.º 44º, n.º 2, al. c) da Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro).
Já no que concerne ao pedido de indemnização formulado pelo reclamante corporiza-se na
relação contratual estabelecida entre ambas as partes a determinação, no caso concreto, da
obrigação de indemnizar decorrente da verificação dos necessários pressupostos da
responsabilidade contratual, nomeadamente, a verificação de facto ilícito (que na responsabilidade
contratual se reconduz ao incumprimento das obrigações por parte do devedor), culpa do devedor,
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danos sofridos pelo credor (in casu, o reclamante) e nexo de causalidade entre o incumprimento de
obrigações por parte do devedor e os danos sofridos pelo credor;
A Lei de defesa do consumidor é clara no reconhecimento dos danos patrimoniais ou não
patrimoniais decorrentes da ofensa dos interesses dos consumidores (vide art.º 3º, al.f));
Não obstante, não resulta dos factos dados como provados quaisquer danos que tenha sofrido
o reclamante, o qual não tendo apresentado quaisquer provas, não cumpriu o ónus que sobre si
recaía, nomeadamente, no que concerne aos alegados transtornos e perda de oportunidades de
negócio. Acresce que, nos dizeres do art.º 496º, n.º 1 “na fixação da indemnização deve atender-se
aos danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito”. Pelo que, quanto
aos danos não patrimoniais alegados, mas não provados pelo reclamante, não reconhece a nossa
lei qualquer direito a indemnização dada a falta de gravidade dos alegados transtornos. A diferente
conclusão se poderia chegar no caso de o reclamante ter alegado danos patrimoniais (por exemplo,
despesas de deslocação) e tivesse feito prova desses mesmos danos e dos demais pressupostos de
que depende a obrigação de indemnizar.

Decisão:
Termos em que, com base nos fundamentos expostos, se julga a ação, totalmente,
improcedente, absolvendo-se a reclamada do pedido.

Notifique-se.
Braga, 07 de fevereiro de 2020.

O Juiz-árbitro

(César Pires)
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