Processo 183/2020
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 vendedor responde junto do consumidor, a quem foram fornecidos bens,
prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, destinados a uso não
profissional tem direito, pela falta de conformidade dos bens;
3. A falta de conformidade dos bens com o contrato presume-se se se verificarem os
factos enunciados no nº 2 do artº 2º do DL 67/2003 de 8 de Abril, designadamente
bens não conformes com a descrição feita pelo vendedor, falta de adequação ao uso
específico para o qual o consumidor o destine;
4. Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do
direito alegado (nº 1 do artº 342º do CC), mas a regra inverte-se quando há
presunção legal (nº 1 do artº 344º e nº 1 do artº 350 do CC), o que resulta do nº 2 do
artº 2º do DL 67/2003.
A – Relatório
1. O Requerente ***** apresentou em 13 de Janeiro de 2020 junto do CIAB/Tribunal
Arbitral de Consumo, reclamação no âmbito da qual peticiona a resolução do contrato
de compra e venda e, em consequência, o reembolso do valor liquidado, de €179,99
(cento e setenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), pela compra de uma
Trotinete eléctrica marca ***** (Refª ***) na *****de Viana do Castelo.
2. A compra ocorreu no dia 6 de Dezembro de 2019;
3. Alega, no essencial, que na primeira utilização, quando circulava em piso regular, liso,
o apoio do pé para a roda partiu, provocando um pequeno acidente.
4. Pretende o reembolso do valor pago, uma vez que perdeu a confiança no produto.
5. O Requerente juntou ao processo (1) a “Guia de Transporte” (nº 197) para reparação,
emitida pela ****, assinada pelo Requerente e funcionário da ****, em 9 de
Dezembro de 2019, com a descrição da Trotinete (nº de série 8436034142638 e marca
****), com a indicação 197/204/34925-6/12/19 e tipo de avaria (doc. 2, junto aos
autos), e também
6. a (2) factura nº FS *** de 06/12/2019, correspondente à compra da Trotinete refª
8436034142 **** no valor de €179,99 (doc. 3).
7. A Requerida******* (ou, também, designada por ****), notificada para a resposta, e
em tempo, veio através do seu mandatário:
a) Alegar a nulidade da sua citação, uma vez que foi citada, para o processo aqui em
causa, no seu estabelecimento comercial o que, no seu entender, não cumpre o
disposto no artº 223º do CPC já que as pessoas colectivas e as sociedades se
consideram pessoalmente citadas ou notificadas na pessoa de qualquer
empregado que se encontre na sede ou local onde funciona normalmente a
administração e, a carta de citação (conforme o nº 1 do artº 228º do CPC), é
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b) endereçada para a sede da citanda inscrita no ficheiro central de pessoas
colectivas (nº 2 do artº 246º do CPC).
Ora, não tendo sido cumprida a formalidade, prossegue a Requerida com a
arguição da nulidade da sua citação;
c) Quanto à reclamação do Requerente, argumenta que a mesma é infundada pois o
produto foi analisado pelos serviços de assistência técnica do fabricante que
concluíram que o problema não resulta de qualquer desconformidade, mas da
errada utilização da Trotinete.
d) Termos em que não pode aceder à pretensão do aqui Reclamante.
A Requerida veio, ainda, informar (14.02.2020) que não tinha qualquer proposta a apresentar
em sede de mediação, pelo que solicitou que o processo transitasse para arbitragem, sendo
agendada a respectiva audiência de julgamento.
Notificada para apresentar contestação e juntar meios de prova, querendo (conforme o artº
33º da Lei 63/2011 de 14/12 e artº 14º do Regulamento do CIAB), a Requerida juntou em 5 de
Junho de 2020 requerimento - sustentando a posição já anteriormente assumida e prova
(documental e testemunhal):
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.
VII.

Aceita que a trotinete foi entregue, nos seus serviços, para reparação no dia 9 de
Dezembro de 2019,
Mas refere que o cliente foi, nessa data, alertado para o procedimento adoptado pela
Requerida: esta verifica se o dano resulta de desconformidade coberta pela garantia
(e o produto é, de imediato, reparado ou substituído), ou se de má utilização (caso em
que é elaborado um orçamento para reparação).
No caso concreto, os técnicos terão concluído que o dano não resulta de
desconformidade do produto, mas da sua má utilização (sobrecarga sobre a roda
resultante de uma queda, impacto ou pressão),
Como se concluiu no relatório técnico elaborado pela **** Celular, que junta e
considera reproduzido nos autos, para prova do alegado.
Este tipo de dano (prossegue a Requerida), apenas ocorre quando a roda recebe um
impacto contra o solo, numa posição inclinada e com peso, enquanto circula, através
de um salto ou descida do passeio para a estrada, sendo certo que o ecrã também está
partido.
Pelo que, concluiu pela má utilização da trotinete, sendo de afastar o estatuído nos nºs
1 e 2 do artº 4º do DL 67/2003 de 8 de Abril.
O relatório, supra referido e junto, versa sobre a impossibilidade de reparação da
Scooter Electrica **** (nº de série parcialmente eliminada – ***), recebida nas suas
instalações, devido ao seu uso indevido (nºs 1 a 4) e menciona o orçamento de
reparação (no montante de €84,70);

Este tribunal é material e territorialmente competente tendo em conta o disposto no seu
Regulamento (art.º 4º e 5º), no nº 1 do art.º 2º da Lei 24/96 de 31.07, art.º 2º e 3º, 5º e ss da
lei 144/2015 de 8.09.
O valor do processo enquadra-se no âmbito da competência do Tribunal (art.º 6º do seu
Regulamento).
O processo está sujeito ao Regime da Arbitragem Necessária, conforme resulta dos nºs 2 e 3
do artº 14º da Lei 24/96 de 31 de Julho, na redacção da Lei 63/2019 de 16 de Agosto.
As partes têm personalidade e capacidade jurídica e judiciária, são capazes e legitimas.
Tendo em conta que a Requerida retirou a alegação da nulidade da sua citação, logo no início
da audiência de julgamento, nada há a decidir quanto a esta matéria.
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Não foram alegadas excepções.
Tentado o acordo entre as partes, não foi possível chegar a um consenso.
Cumpre apreciar e decidir.

B – Delimitação do objecto do Litígio
Verificação dos pressupostos do direito do Requerente à devolução da quantia de €179,99
(cento e setenta e nove euros e noventa e nove cêntimos), consequente da resolução do
contrato.
Importa, desde logo, apurar se o dano na Trotinete, alegado pelo Requerente, resulta da sua
má utilização ou de desconformidade do produto, e os termos da aplicação do DL 67/2003 de
8 de Abril (com a redação do DL 84/2008 de 21 de Maio).

C – Fundamentos, com interesse para a decisão da causa
I - Factos provados:
O Requerente comprou à Requerida, em 6.12.2019 uma Trotinete ****, no valor de €179,99;
A Trotinete tem o nº de série ***.
O Requerente usou horas a trotinete e quando estava a andar num piso regular, o apoio do pé
para a roda partiu-se.
A Trotinete foi entregue e aceite, em 9.12.2019, nos serviços da Requerida para reparação,
com indicação de que a roda estava partida.
II - Factos não provados
Não ficou provado que a roda se tenha partido em resultado da má utilização da trotinete.

D – Da fundamentação de facto
A fixação da matéria de facto resulta dos documentos juntos aos autos pelo Requerente,
designadamente da “Guia de Transporte nº ***” (doc. 2), emitida pela Requerida e de onde
constam as assinaturas do aqui Reclamante e de funcionário da Requerida e da factura (doc.
3).
Do primeiro, resulta claro que a trotinete com o nº de série *** foi entregue para reparação
com a roda partida.
Do segundo, fica demonstrado o produto comprado pelo Requerente.
A Requerida não impugnou, antes aceitou o facto e o documento correspondente à Guia de
Transporte, conforme o vertido no artº 2 da sua contestação de 5.06.2020.
Ainda, este é (também) o número de série (correspondente à Trotinete), que consta da factura
emitida pela própria Requerida, aquando da compra da Trotinete pelo Requerente.
É certo que a Requerida juntou um relatório técnico, emitido em 17.02.2020 com a análise do
dano.
Mas este relatório versa sobre a “impossibilidade de reparação da ***** (nº de serie:
Parcialmente eliminada – 907000244)” (sublinhado nosso), como claramente decorre dos nºs 1 a
4 do documento.
Ora, ouvida a testemunha da Requerida sobre este relatório, não soube explicar a divergência
do número de série entre os documentos apresentados pelo Requerente (a factura e a Guia de
Transporte) e o citado número de série parcialmente eliminado e que é, por mais do que uma
vez, referido no mesmo relatório.
Ainda, se dirá que do Relatório consta mencionado o espelho partido (documentado por
fotografia), mas a “Guia de Transporte” (supra), junta pelo requerente e assinada por
funcionário da Requerida e não impugnado por esta, apenas refere a roda partida.
Diga-se, ainda, que o Requerente também não reconheceu nem o número de série do
relatório, nem aceitou que o espelho partido.
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E, ainda, está em causa uma Trotinete e não uma Scooter (como refere o relatório da
Requerente).
Do exposto, resta concluir que o relatório não se refere ao produto em questão nos presentes
autos.
Por outro lado, resultou ainda do depoimento do Requerente, ouvido em audiência, que este
conhecia o “Manual de Instruções” que acompanhava a Trotinete no momento da sua
aquisição, e as regras da respectiva utilização, designadamente que não podia saltar com ela.

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.
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 e Lei 24/96 de 31 de Julho (art.ºs 2º, nº 1 e 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).
A compra, sub judicie, ocorreu no dia 6 de Dezembro de 2019 e no dia 9 de Dezembro do
mesmo ano, o Requerente reclamou junto da ****, aqui Requerida, que quando estava a
andar em piso regular o apoio do pé para a roda partiu no trânsito.
Assim sendo, à data da entrada da reclamação no CIAB (13.01.2020) não havia decorrido o
prazo legal da garantia de dois anos (art.º 5º (nº 1) do DL 67/2003 de 8 de Abril), nem o prazo
de caducidade (artº 328º, 329º e 333º (nº 1, 1ª. parte, todos do CC) e artº 5º-A (nºs 1 e 2) do
DL 67/2003 de 8 de Abril.
Dispõe o artº 2 deste diploma que o vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens
que sejam conformes com o contrato de compra e venda (nº 1), sendo que presume a lei (nº
2) que os bens de consumo não são conformes com o contrato se se verificarem alguns dos
factos que de seguida enuncia, designadamente se não possuir as qualidades que o vendedor
tenha apresentado ao consumidor, não serem adequados ao uso especifico para o qual o
consumidor os destine, não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do
mesmo tipo, nem apresentarem as qualidades e o desempenho habituais do mesmo tipo e que
o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e às declarações
públicas sobre as características feitas pelo vendedor.
Assim sendo, cabia à Requerida fazer a prova da conformidade do produto, no momento da
venda, para a expectável utilização por parte do Requerente.
Cabia-lhe, ainda, fazer prova que a roda da Trotinete se havia partido por má utilização do
Requerente.
Ora, tal não veio a acontecer e não pode ser concluída do Relatório junto aos autos e do
depoimento da sua testemunha, como já referido supra.
Dispõe o artº 341º do CC que “as provas têm por função a demonstração da realidade dos
factos”, e “aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito
alegado sendo que a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
invocado compete àquele contra quem a invocação é feita” e, em caso de dúvida, os factos
devem ser considerados como constitutivos do direito (artº 342º, nºs 1, 2 e 3).
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Mas, as regras invertem-se quando haja presunção legal, dispensa ou liberação do
ónus da prova e, de um modo geral, sempre que a lei o determine.
Pois, “Quem tem a seu favor a presunção legal escusa de provar o facto a que ela conduz” (nº 1
do artº 350 do CC).
“Do nº 1 do artº. resulta que havendo uma presunção legal, provar o facto que serve de base à
presunção equivale a provar o facto presumido. Por conseguinte, sempre que haja uma
presunção legal a favor da pretensão de alguma das partes em litígio, incumbe a essa parte
apenas alegar e provar o facto que serve de base à presunção. À contraparte compete, para
destruir a prova feita através da prova da presunção, fazer prova do contrário: a) ou do facto
que serve de base à presunção (legal); b) ou do próprio facto presumido. Se o conseguir, é à
parte favorecida pela presunção legal que passa a competir o ónus de rebater essa prova do
contrário, pelo menos é o que se chama a contraprova (A. Varela, rlj, 122º-217-218)
Assim sendo, (nº 2 do artº 2º do DL 67/2003), cabia à Requerida **** a prova da conformidade
do bem adquirido pelo requerente e da má utilização da Trotinete, por este.
O que não conseguiu demonstrar.
Assim, não podemos concluir pela conformidade do bem no momento da venda e respectiva
entrega, nem da culpa do Requerente na sua utilização.
Pelo exposto, se conclui que assiste o direito ao Requerente/consumidor, à resolução do
contrato, sendo aplicável, ao caso em apreço, o previsto nos nºs 1 e 4 do artº 4º DL 67/2003
de 8 de Abril.

F – Decisão
Termos em que se decide julgar a presente ação como provada e como tal procedente e, em
consequência, condenar a Requerida ***** ao pagamento do valor de €179,99 (cento e
setenta e nove euros e noventa e nove cêntimos) ao Requerente, conforme o pedido
formulado.

Notifiquem-se as partes da decisão.
Viana do Castelo, 18 de Junho de 2020

(Margarida Granwehr de Sousa)
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