Processo n.º 2980/2019
Requerente: *******
Requerida: *********
1. Relatório
1.1. O requerente, referindo que a sua namorada adquiriu uma máquina
de cortar cabelo para lhe oferecer em dezembro de 2018, alegou que, até hoje,
utilizou a dita máquina apenas quatro vezes – a primeira vez coincidiu com o
momento em que lhe foi oferecida e as demais serviram para realização de
teste após reparação –, para, de seguida, mais aduzir que, na altura da compra
do aparelho, foi indicado que era uma boa máquina para rapar a cabeça, no
entanto, a mesma magoa a pele e acaba por arranhar de forma agressiva o
couro cabeludo, apresentando umas lâminas muito agressivas, pelo que não é
o melhor produto para quem tem pouco cabelo. Acrescentou que, aquando da
aquisição do equipamento, foi indicado que era uma máquina profissional e
que servia para o efeito, no entanto, a má formação de uma das colaboradoras
da loja da requerida do centro comercial **** levou a que fosse transmitida
uma informação errónea, na qual se fundou a decisão de comprar uma
máquina que, para os efeitos desejados, se revela inútil. Alegou, ainda, que, na
última deslocação que fez à referida loja, foi esclarecido por outra
colaboradora que a máquina em questão não é própria para cortar cabelo, mas
antes para cortar e que a informação que a colega facultou não foi a mais
correta. Aduziu, por último, que, da parte do serviço pós-venda e dos técnicos
que fazem as reparações foi informado que não existe qualquer anomalia no
funcionamento do produto, exaltando após que foi com base em informação
equívoca transmitida por colaboradora da requerida que adquiriu o bem em
causa nestes autos. Pede que o Tribunal se digne julgar a ação procedente,
condenando a requerida a substituir o bem comprado por outro que responda
ao pedido inicial ou, em alternativa, a devolver o dinheiro despendido com a
aquisição da máquina.
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1.2. A requerida apresentou contestação escrita, na qual começou por
alegar que, em 20.11.2018, a namorada do requerente adquiriu o produto em
causa (***) na loja da aqui requerida, sita em Braga, sendo que, depois de
testado o equipamento, na presença da compradora, esta confirmou o seu
bom funcionamento, subscreveu os termos da garantia e ficou com o produto
na sua posse. Mais aduziu, de seguida, que, no dia 28.02.2019, o demandante
compareceu na referida loja, onde reportou a existência de uma anomalia de
funcionamento do equipamento, sustentando, concretamente, que as lâminas
eram demasiado agressivas e deixavam marcas na pele, pelo que, nessa
sequência, o aparelho foi enviado para análise e avaliação do defeito invocado,
tendo o fabricante efetuado a troca das lâminas da máquina em causa.
Acrescentou que, no dia 26.04.2019, o demandante voltou a queixar-se que a
máquina magoava aquando da sua utilização, denúncia esta que determinou
nova remessa para análise pelo fabricante, a qual culminou com a realização
de nova troca de lâminas. Alegou, ainda, que, em 18.06.2019, o requerente
denunciou, mais uma vez, que o equipamento lhe causava desconforto
aquando da sua utilização, tendo a requerida informado o demandante, antes
de submeter o aparelho para análise, que, caso o alegado defeito não estivesse
ao abrigo da garantia, teria que efetuar pagamento da quantia de € 8,90 (oito
euros e noventa cêntimos), acrescida de IVA, sendo que, desta vez, o
fabricante apresentou relatório no qual indicou que o bem não padece de
qualquer defeito, uma vez que tem o desempenho esperado para o fim a que
se destina. Aduziu, por último, que, no momento da compra, a funcionária da
aqui demandada foi questionada acerca das características do equipamento em
apreço, concretamente, da aptidão do mesmo para o corte curto de cabelo,
tendo a mesma informado que a máquina possui capacidade para corte curto
de cabelo, visto poder ser usado o “pente zero”, exaltando, de resto, que a
cliente nunca foi informada de que a máquina serviria para rapar o cabelo,
nem poderia ter sido, pois trata-se de equipamento de corte e não de lâmina,
sendo que só com a lâmina se afigura possível rapar o cabelo. Concluindo que
não se verifica a existência de qualquer concreta anomalia no produto em
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causa, nem vício na formação ou declaração da vontade da cliente (namorada
do requerente) e deverá o demandante pagar a quantia de € 7,00 (sete euros)
para levantamento do equipamento em questão, pede que o Tribunal julgue a
ação improcedente, absolvendo a requerida do pedido.
1.3. Por intermédio de requerimento dirigido aos autos em 30.12.2019
(a fls. 49 dos autos), veio o requerente solicitar a “ampliação dos factos e,
consequentemente, do pedido formulado no processo”, no sentido de a
requerida ser condenada a reembolsá-lo da quantia de € 10,95 (dez euros e
noventa e cinco cêntimos) que despendeu para levantamento da máquina de
corte. Em sede de audiência arbitral realizada em 31.01.2020, depois de
observado o princípio do contraditório [artigo 30.º, n.º 1, alínea c) da LAV], o
Tribunal proferiu o seguinte despacho: «Nos termos do n.º 3 do artigo 33.º da
LAV, considerando que a factualidade ora alegada e o pedido ora formulado se referem a
pagamento de quantia no valor de 10,95 euros para levantamento do equipamento em causa
nos autos junto da requerida, que teve lugar em 11.12.2019, portanto, em data posterior à
propositura da presente ação arbitral, e, bem assim, porque os mesmos se conservam no
âmbito da relação jurídica controvertida nestes autos, sem que o seu atendimento encerre
manifesto inconveniente para a instrução, discussão e julgamento da demanda, admite-se a
ampliação da matéria de facto aduzida no requerimento inicial e do pedido, nos termos
requeridos. Notifique-se.»
2. O objeto do litígio
O objeto do litígio desdobra-se em duas questões: a questão de saber se
assiste ou não ao requerente o direito à substituição do equipamento por
outro que permita rapar o cabelo, sem encargos, ou o direito à resolução do
contrato que teve por objeto (mediato) a máquina de corte, com as legais
consequências; e a questão de saber se assiste ao requerente o direito a exigir a
restituição, pela requerida, da quantia de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco
cêntimos).
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3. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio, os fundamentos da ação e a
contestação, há três questões a resolver: a questão da aplicabilidade do regime
jurídico da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, constante
do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, com a redação em vigor que lhe foi
dada pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio; a questão da verificação
dos pressupostos constitutivos do direito à substituição do equipamento e do
direito à resolução do contrato invocados pelo requerente; e a questão da
verificação dos pressupostos constitutivos do direito à restituição da quantia
de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos) invocado pelo demandante,
nos termos do instituto da responsabilidade civil extracontratual.
4. Fundamentos da sentença
4.1. Os factos
4.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a decisão da
causa:
a) A requerida tem por objeto social o comércio a retalho e por grosso
de cosméticos, perfumes e produtos de higiene;
b) Em 20.11.2018, a namorada do requerente, ******, adquiriu, na loja
da requerida sita no cento comercial ******, uma máquina de corte
******, pelo preço de € 29,25 (vinte e nove euros e vinte e cinco
cêntimos) – facto que se julga provado com base no documento
junto a fls. 3 dos autos e no depoimento da testemunha ****** em
sede de audiência arbitral realizada em 31.01.2020;
c) Em 14.12.2018, data de aniversário do requerente, ***** ofereceu a
máquina de corte ao demandante – facto que se julga provado com
base nas declarações do requerente e no depoimento da testemunha
********** em sede de audiência arbitral realizada em 31.01.2020;
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d) Em 28.02.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida e
reportou uma anomalia no equipamento, nos seguintes termos:
«[c]liente indica que das três vezes que utilizou a máquina, sente a[s] lâmina[s]
muito agressiva, deixando mesmo as marcas na pele do cliente. Já a lubrificou e
limpou e sente na mesma essa sensação. Cliente indica que a máquina não
possui utilizações suficientes para apresentar qualquer tipo de desgaste ou falta
de limpeza uma vez que apenas utilizou 3 vezes e não consegue utilizar mais
devido ao incómodo que ela provoca. Mesmo em tipo de corte, cliente não se
encontra satisfeito com a precisão da mesma.» – facto que se julga provado
com base no documento (talão) relativo ao SPV (Serviço PósVenda) n.º 299 junto aos autos pelo requerente;
e) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à *********,
distribuidor de bens da marca **********, que, após análise, efetuou
a substituição das lâminas da máquina – facto que se julga provado
com base no documento junto a fls. 64 dos autos;
f) Em 18.03.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida e
procedeu ao levantamento do equipamento – facto que se julga
provado com base no documento junto a fls. 7 dos autos, relativo
ao SPV n.º 299;
g) Em 26.04.2019, o requerente deslocou-se à referida loja da requerida
e reportou uma anomalia no equipamento, nos seguintes termos:
«[m]áquina já esteve em reparação no dia 28.02.2019 e a lâmina foi
substituída. Mas o cliente continua a afirmar que a máquina o magoa no couro
cabeludo, deixando marcas. Cliente afirma mesmo que se torna insuportável a
utilização devido à dor que provoca.» – facto que se julga provado com
base no documento (talão) relativo ao SPV n.º 411 junto aos autos
pelo requerente;
h) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à****, S.A. que,
após análise, efetuou a substituição das lâminas da máquina – facto
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que se julga provado com base no documento junto a fls. 63 dos
autos;
i) Em 06.06.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida e
procedeu ao levantamento do equipamento – facto que se julga
provado com base no documento junto a fls. 7 dos autos, relativo
ao SPV n.º 411;
j) Em 18.06.2019, o requerente deslocou-se à referida loja da requerida
e reportou uma anomalia no equipamento, nos seguintes termos:
«[e]quipamento segue, pela 3.ª vez, para reparação, o 1.º SPV é o número
0299 e o 2.º foi o n.º 0411. Em ambos os SPV a resolução foi a colocação de
lâminas novas. No entanto, o cliente continua a sentir o mesmo desconforto
inicial apresentado o que impossibilita a utilização da máquina. Acres[cen]ta
ainda que continua a marcar imenso a pele. Cliente indica, ainda, que aceita
outro tipo de resolução para além das inicialmente apresentadas.» – facto que
se julga provado com base no documento (talão) relativo ao SPV n.º
510 junto aos autos pelo requerente;
k) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à ****** que,
após análise, concluiu nos termos que seguem: «[e]quipamento
efetivamente com 3.º registo de entrada. No 1.º efetuou-se a troca de lâminas por
má qualidade de corte das mesmas. No 2.º verificou-se que por lapso não se
tinha detetado arestas nas novas lâminas, [t]endo-se trocado novamente dentro
da garantia de assistência. Nesta última entrada o cliente alega que as lâminas
causam ferimentos e desconforto no cliente. Foram testadas a nível de corte e de
co[n]forto, não havendo qualquer defeito pelo que encerramos a assistência por
falta de motivo para a reclamação.» – facto que se julga provado com
base no mesmo documento junto a fls. 40, 44, 61 e 62 dos autos;
l) Em 27.07.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida,
onde o equipamento se encontrava disponível para ser levantado –
facto que se julga provado com base no documento junto a fls. 7
dos autos, relativo ao SPV n.º 510;
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m) Em tal ocasião, o requerente não procedeu ao levantamento do
equipamento e apresentou nova reclamação, nos seguintes termos:
«[c]liente reclama, pois após enviar o equipamento pela 3.ª vez para reparação
(SPV n.º 0510) não foi feita qualquer alte[r]ação. Cliente indica que quando
recebeu o equipamento na 2.ª vez (SPV 0411) testou-o e continuou a não
conseguir utilizá-lo. Cliente utiliza o equipamento para rapar o cabelo e após a
sua utilização fica com arranhões na cabeça.» – facto que se julga provado
com base no documento (talão) relativo ao SPV n.º 633 junto aos
autos pelo requerente;
n) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à ******* que,
após análise, concluiu que «(…) foi feita a avaliação da mesma [máquina
de corte], a nível de componentes como a nível de ensaio físico do desempenho da
mesma, estando a mesma a funcionar em pleno, e sem qualquer problema a nível
de lâminas, ao contrário do que alega o cliente. Desta feita, visto não haver
qualquer anomalia com o produto, nada podemos fazer mais quanto ao mesmo,
devendo o produto ser entregue ao cliente.» – facto que se julga provado
com base no documento junto a fls. 51 dos autos;
o) Em 06.08.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida,
onde o equipamento se encontrava disponível para ser levantado, o
que não fez, tendo antes apresentado, nessa mesma ocasião, nova
reclamação, nos seguintes termos: «[o] cliente reclama pois após enviar o
equipamento pela 4.ª vez para reparação (SPV n.º 0510) não foi feita
qualquer alteração. O cliente indica que quando recebeu o equipamento na 2.ª
vez (SPV n.º 0411) testou-o e continuou a não conseguir usá-lo. Cliente utiliza
o equipamento para rapar o cabelo e após a sua utilização fica com arranhões na
cabeça. Cliente vai continuar a mandar o equipamento para SPV até ao fim da
garantia.» – facto que se julga provado com base no documento
(talão) relativo ao SPV n.º 657 junto aos autos pelo requerente;
p) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à ******** que,
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após análise, concluiu que «(…) foi feita a avaliação da mesma [máquina
de corte], a nível de componentes como a nível de ensaio físico do desempenho da
mesma, estando a mesma a funcionar em pleno, e sem qualquer problema a nível
de lâminas, ao contrário do que alega o cliente. Desta feita, visto não haver
qualquer anomalia com o produto, nada podemos fazer mais quanto ao mesmo,
devendo o produto ser entregue ao cliente.» – facto que se julga provado
com base no documento junto a fls. 60 dos autos;
q) Em 22.09.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida,
onde o equipamento se encontrava disponível para ser levantado –
facto que se julga provado com base no talão de devolução relativo
ao SPV n.º 657, carreado para o processo pelo requerente;
r) Em tal ocasião, o requerente não procedeu ao levantamento do
equipamento e apresentou nova reclamação, nos seguintes termos:
«[e]quipamento segue novamente para trás e é já a sexta vez que segue (n.º
0299, 0411, 510, 633 e 657). Cliente continua descontente com a resolução
sistemática da situação e quer outro tipo de resolução mais assertiva.» – facto
que se julga provado com base no documento (talão) relativo ao
SPV n.º 770 junto aos autos pelo requerente;
s) Nessa sequência e depois de o requerente proceder à sua entrega
para reparação, a requerida remeteu o equipamento à ******* que,
após análise, concluiu nos termos que seguem: «[e]quipamento
apresentado com reclamação de deficiência na reparação. Foi avaliad[o] todo o
histórico do aparelho e novamente foi feita uma verificação de todos os
componentes e teste do equipamento sem detetar qualquer avaria (…)» – facto
que se julga provado com base no documento junto a fls. 50 dos
autos;
t) Em 11.12.2019, o requerente dirigiu-se à referida loja da requerida e
procedeu ao levantamento do equipamento, mediante pagamento da
quantia de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos), a título
de despesas assumidas pela ****** com as deslocações efetuadas por
técnicos para realização, fora das instalações daquela, de testes ao
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equipamento do requerente no âmbito dos SPV n.ºs 510, 633, 657 e
770, com a duração de cerca de 15 minutos/cada – facto que se
julga provado com base no talão de devolução relativo ao SPV n.º
770, carreado para o processo pelo requerente, no documento junto
a fls. 50 dos autos e no depoimento da testemunha ****** em sede
de audiência arbitral realizada em 31.01.2020;
u) No âmbito dos SPV n.ºs 510, 633, 657 e 770, a requerida, antes de
remeter o equipamento para análise pela*********
v) , não informou o requerente que, caso o alegado defeito não
estivesse ao abrigo da garantia legal de conformidade, teria de
efetuar pagamento da quantia de € 8,90 (oito euros e noventa
cêntimos), acrescida de IVA – facto que se julga provado com base
no email de fls. 10 dos autos e nas declarações do requerente em
sede de audiência arbitral realizada em 31.01.2020;
w) Na conclusão dos SPV n.ºs 510, 633 e 657, apesar de não ter sido
identificada qualquer falta de conformidade do bem, a requerida não
promoveu a cobrança de qualquer encargo, assumido por si ou
pela********, junto do requerente – facto que se julga provado com
base nos “talões de devolução” relativos aos SPV n.ºs 510 e 657
juntos aos autos pelo requerente, no mesmo documento de fls. 40,
44, 61 e 62 dos autos e nos depoimentos das testemunhas *********
e ******** em sede de audiência arbitral realizada em 31.01.2020.
4.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, julga-se não
provado que:
a) A namorada do requerente foi informada por uma funcionária da
requerida de que a máquina servia para rapar (totalmente) o cabelo;
b) Na última deslocação do requerente à loja da requerida, uma
colaboradora da aqui demandada transmitiu ao demandante que a
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informação que a colega prestou à namorada daquele não foi a mais
correta.
4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob pontos
4.1.1. e 4.1.2. desta sentença
Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do
CPC, o Tribunal formou a sua prudente convicção, apreciando livremente, e à
luz das regras da experiência comum, o conjunto da prova produzida nos
autos, recorrendo ao exame dos documentos juntos ao processo pelas partes,
às declarações do requerente e aos depoimentos das testemunhas *******,
(assistente de bases de dados por conta de outrem, namorada do requerente),
********* (chefe do serviço pós-venda da requerida) e **********
(responsável técnico da **********.), todos em sede de audiência de
julgamento arbitral realizada em 31.01.2020 e, ainda, à consideração de factos
instrumentais que resultaram da instrução e discussão da causa (artigo 5.º, n.º
2, alínea a) do CPC).
Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto sob ponto 4.1.1. supra, pela sua particular relevância no
contexto da presente demanda, importa concretizar mais aturadamente a
motivação que presidiu às decisões sob alíneas t) e u) do ponto 4.1.1. e das
alíneas a) a b) do ponto 4.1.2. desta sentença.
Assim, no que tange à decisão sob alínea a) do elenco de factos julgados
não provados, cumpre assinalar, como consideração prévia, que o depoimento
da testemunha ******** é o único meio probatório disponível que se baseia na
perceção dos factos pelos seus próprios sentidos, tendo relatado o diálogo
mantido com uma funcionária da aqui demandada, em momento pretérito à
celebração do ato de compra e venda da máquina de cortar, com
conhecimento direto. De modo diverso, quer o requerente, quer a testemunha
******** apenas tiveram conhecimento da factualidade ora em apreço
“através do que lhe transmitiu um terceiro (através de uma representação oral,
escrita ou mecânica), não provindo o conhecimento (…) da sua perceção
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sensorial imediata”1. Como tal, o julgador deve conferir maior valor
probatório ao depoimento direto, sem que, contudo, lhe esteja vedada a
atendibilidade dos depoimentos indiretos2, em termos idênticos aos previstos
no artigo 129.º do Código de Processo Penal. Isto porque, na verdade, «os
depoimentos indiretos não se confundem com a prova por “ouvir dizer”,
sendo que aqueles, ao contrário destes, têm uma fonte concretamente
identificada, revelando, pese embora não tenham um conhecimento presencial
do facto, o conhecimento de quem o teve e que lho transmitiu. E a lei não
proíbe o depoimento indireto, situando-se a sua valoração no âmbito da
avaliação da credibilidade (maior ou menor conforme as circunstâncias de
cada caso concreto) que o mesmo possa merecer ao julgador»3.
Posto isto, considerando, assim e em primeira linha, o depoimento da
testemunha ***********, o Tribunal ficou com dúvidas acerca da concreta
informação prestada pela funcionária da aqui demandada. Referiu a depoente
que decidiu adquirir o equipamento em causa para oferecer ao requerente,
aquando do seu aniversário, visto que “a máquina de rapar” que aquele tinha já
era “antiga, com algum uso”, tendo, para tanto, efetuado uma consulta prévia
ao sítio na internet da requerida para seleção do bem a comprar, sem prescindir,
contudo, de uma opinião esclarecida, em loja, de um(a) colaborador(a) da
requerida para o efeito. Neste encalço, asseverou que se deslocou à loja da
requerida no centro comercial ***** e falou com uma colaboradora do
estabelecimento, a quem transmitiu que pretendia adquirir uma “máquina de
rapar cabelo” para o seu namorado, que é “semi-calvo” e “costuma rapar cabelo
muito curto”, tendo a dita colaboradora, por sua vez, apresentado dois modelos
que se adequavam ao uso pretendido (um dos quais o que veio a comprar, não
se recordando da marca e modelo do outro equipamento), acabando a
testemunha por optar pela máquina de cortar ***, porque lhe foi referido
1

LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA, Prova Testemunhal, Coimbra, Almedina, 2013, p. 177.
JOSÉ LEBRE DE FREITAS, Introdução ao Processo Civil – Conceito e Princípios Gerais, Coimbra,
Coimbra Editora, 1996, p. 156.
3
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 29.06.2015, proferido no Processo n.º
839/13.7TTPRT.P1, Relator: Paula Leal de Carvalho, disponível em http://www.dgsi.pt/
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tratar-se do artigo que a requerida mais vende, sobretudo para profissionais da
cosmética, sendo merecedor de “bom feedback” da parte dos clientes que já o
usaram.
Com efeito, atentos os segmentos, acima reproduzidos, do depoimento
da testemunha ***, mormente as expressões em itálico, dúvidas se colocam ao
Tribunal sobre se a descrição feita da máquina ****** apontou no sentido de
que a mesma era apropriada para o requerente rapar o seu cabelo, isto porque
a própria depoente, na caracterização que fez à funcionária da aqui
demandada acerca do tratamento estético conferido pelo requerente, indicou
que o mesmo é “semi-calvo” e “costuma rapar cabelo muito curto”, o que pode
dar a entender, em termos razoáveis, a um declaratário normal, que o
demandante corta (e não rapa totalmente) o seu cabelo, ainda que com recurso
a “pente zero”.
As dúvidas assinaladas agudizam-se com a valoração das declarações de
parte do requerente e do depoimento da testemunha ********.
Por um lado, o aqui demandante, depois de ter explicado ao Tribunal
que não esteve presente no ato de compra e venda da máquina de cortar,
declarou, de forma insegura, que a namorada, uma vez na loja da requerida
sita no centro comercial ***, “terá pedido” para lhe serem apresentadas
máquinas de rapar o cabelo, tendo a colaboradora da requerida, nessa
sequência, exibido, nomeadamente, o bem que ******** veio a adquirir, o qual
foi descrito, segundo o relato que lhe foi feito pela namorada, como sendo
uma “máquina profissional”, “boa para cortar o cabelo”. Mais uma vez, revelase incontornável a dúvida instalada acerca da manifestação (ou não) por parte
da funcionária da requerida da virtualidade que a máquina teria para rapar (e
não apenas cortar) o cabelo, até porque, como reconhecido pelo aqui
demandante, o equipamento transacionado encontra-se apetrechado de vários
pentes de altura que alteram o comprimento do corte, entre os quais o “pente
zero”.
Por outro lado, a testemunha *******, que, como exaltado, também
não presenciou o diálogo mantido entre a namorada do requerente e a
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funcionária da requerida, declarou, com conhecimento indireto dos factos,
que “foi solicitada [pela namorada do requerente] máquina para corte curto” e –
embora com reservas, nesta parte – “terá sido transmitido” no ato de compra
do equipamento que, com o mesmo, seria possível alcançar um nível de corte
de “até 0,4 mm”, “rente” ao crânio, sendo que só com recurso a um
complemento (acessório com película) – esticando a pele, lentamente, para
finalizar o corte – seria possível atingir um nível de corte ainda mais profundo,
mas nunca igual àquele que se alcança com recurso a navalha ou *** i.e., rapar
(totalmente) o cabelo, como pretendido pelo requerente.
Ante o exposto e em face da dúvida persistente, de acordo com a regra
de distribuição do ónus da prova plasmada no artigo 342.º, n.º 1 do Código
Civil e por aplicação do critério de julgamento do artigo 414.º do Código de
Processo Civil, julgou-se não provado que a namorada do requerente foi
informada por uma funcionária da requerida de que a máquina ***** servia
para rapar (totalmente) o cabelo.
Já no que respeita à decisão em matéria de facto sob alínea b) do elenco
de factos julgados não provados, como reconhecido pelo requerente (único
interveniente processual que assistiu e, mais do que isso, participou ativamente
na conversação mantida com a colaboradora da requerida) em declarações de
parte, aquando da última deslocação que fez à loja da requerida por causa do
objeto da reclamação da presente lide, foi transmitido por uma colaboradora
da demandada (que não aquela que atendeu a sua namorada no ato de compra
da máquina de cortar) que o equipamento adquirido era idóneo para cortar o
cabelo, mas não para o rapar (tendo frisado, aliás, que, nem sequer dispunha
de artigo de cosmética para rapar cabelo em stock), porquanto, se lhe foi dito
pela colega que o aparelho era adequado para rapar o cabelo, então, forçoso é
concluir que a informação prestada não foi (a mais) correta. Como é bom de
ver, a asserção aduzida pelo demandante no seu requerimento inicial traduz a
extrapolação de uma assunção de responsabilidade (por violação do dever de
informação clara, objetiva e adequada sobre as características principais do
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bem em causa – artigo 8.º, n.º 1, alínea a) da Lei de Defesa do Consumidor4)
que, em bom rigor, não teve lugar, verificando-se, antes, que a colaboradora
com quem o requerente interagiu, por altura da sua última deslocação à loja da
demandada, se limitou a extrair uma conclusão lógica, no cenário hipotético (e
desconhecido da colaboradora, porque não presenciou a conversa mantida
entre a namorada do requerente e a sua colega) de ter sido comunicado à sua
namorada, em fase pré-contratual, que o equipamento adquirido era próprio
para rapar (totalmente) o cabelo.
Por seu turno, no que concerne à decisão em matéria de facto sob
alínea t) dos factos julgados provados, o Tribunal formou a sua convicção
com base no talão de devolução relativo ao SPV n.º 770, carreado para o
processo pelo requerente e no documento junto a fls. 50 dos autos, mas
também no depoimento da testemunha ******, responsável técnico da ******,
que explicou, a instâncias da Ilustre Mandatária da requerida, que o montante
de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos) representa a despesa
assumida pela empresa onde exerce a sua atividade laboral com as deslocações
efetuadas por si e por outros técnicos para realização de testes ao
equipamento do requerente no âmbito dos SPV n.ºs 510, 633, 657 e 770, os
quais tiveram lugar fora das instalações da empresa e decorreram num período
de cerca de 15 minutos/cada, embora se considere, com amplo respaldo no
depoimento da testemunha *****, que, sem prejuízo da correspondência
daquela quantia a despesas efetivamente realizadas, à cobrança da mesma
presidiu uma dúplice finalidade sancionatória e racionalizadora do exercício do
direito de reparação por parte do requerente, em consequência da sua prática
adotada desde o SPV n.º 510 até ao SPV n.º 770 (quanto à primeira finalidade)
– “reincidência de solicitação de envio para reparação sem justificação
aparente”, nas palavras da testemunha ****** – e tendo em vista a promoção
da adoção, pelo demandante, de uma postura racional na utilização do serviço
pós-venda da requerida (quanto à sua segunda das finalidades enunciadas),
4

Lei n.º 24/96, de 31.07., sucessivamente alterada e atualmente com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 63/2019, de 16.08. (em vigor desde 15.09.2019).
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desincentivando-o a reiterar a prática antes desenvolvida, como ameaçou fazer
nas suas reclamações – cf. alíneas o) e r) do ponto 4.1.1. supra. Até porque,
conforme decisão sob alínea v) do elenco de factos provados, na conclusão
dos SPV n.ºs 510, 633 e 657, apesar de não ter sido identificada qualquer falta
de conformidade do equipamento, a requerida não promoveu a cobrança de
qualquer encargo (assumido por si ou pela ******) junto do requerente.
Por último, no que tange à decisão em matéria de facto sob alínea u)
dos factos julgados provados, compulsados os autos, além de se constatar que,
em relação aos Serviços Pós-Venda n.ºs 510, 633, 657 e 770, inexiste qualquer
elemento probatório que evidencie a alegada comunicação, pela requerida ao
requerente, em momento prévio ao envio para análise do equipamento pela
********, de que seria devida a quantia de € 8,90 (oito euros e noventa
cêntimos), acrescida de IVA – ou qualquer outra –, na hipótese de o defeito
alegado na reclamação que desencadeou cada um dos SPV não se encontrar
abrangido pela garantia legal de conformidade, acresce que, a este propósito,
declarou o requerente, em coerência com o email junto a fls. 10 dos autos
(datado de 23.10.2019) e num relato que reputamos de sério, objetivo,
espontâneo e credível – já ponderadas as reservas e cautelas que o Tribunal
deve sempre observar na valoração da prova por declarações de parte,
impostas pelo facto de se tratar de um meio probatório assente nas afirmações
de um sujeito processual obviamente interessado no objeto do litígio – que
apenas em momento posterior à realização da análise técnica pelo distribuidor
de bens da marca ********* e já com o equipamento devolvido à loja da
requerida é que foi informado por esta de que era devido o pagamento de
uma quantia (então, computada em € 7,00 – sete euros) para poder levantar a
máquina de cortar.
4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da aplicabilidade do regime jurídico da venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, constante do Decreto-Lei n.º
Tribunal Arbitral de Consumo

67/2003, de 8 de abril, com a redação em vigor que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio, à situação dos autos
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
de direito a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio e
apreciado criticamente o conjunto da prova produzida nestes autos, cumpre a
este Tribunal aferir, num primeiro momento, se a situação em causa nos
presentes autos se subsume ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril.
Por via do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, foi transposta, para a
ordem jurídica portuguesa, a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 25 de maio (doravante “Diretiva”), “sobre certos aspetos da
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas”, estabelecendo-se,
entre nós, um regime especial aplicável à compra e venda de bens de consumo
e outros contratos de consumo, tendente a assegurar a proteção dos interesses
do consumidor em face da incontornável assimetria de formação, informação
e conhecimentos no quadro das relações jurídicas estabelecidas com um
profissional, no exercício da sua atividade, a qual se projeta, nomeadamente, e
com particular expressão, na determinação do objeto que concretamente deve
ser prestado e sua conformidade com o que foi convencionado entre as
partes.
Enquanto corolário do princípio pacta sunt servanda, expressamente
consagrado no artigo 406.º do Código Civil, maxime do subprincípio da
pontualidade, de acordo com o qual os contratos têm de ser cumpridos, ponto
por ponto, nos seus exatos termos, e do princípio geral do cumprimento das
obrigações, nos termos do qual “[o] devedor cumpre a obrigação quando
realiza a prestação a que está vinculado” (artigo 762.º, n.º 1 do Código Civil),
àquele que se dedica profissionalmente à venda de bens ou à prestação de
serviços cumpre assegurar que a sua prestação material é conforme com o
contrato celebrado com o consumidor, isto é, garantir que o conteúdo da sua
obrigação, com as características e qualidades acordadas com o contraente
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mais débil da relação jurídica, encontra identidade no bem efetivamente
entregue ou no serviço, de facto, prestado.
Feito este enquadramento inicial, a fim de nos pronunciarmos, em
concreto, acerca da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril5,
ao caso vertente, o artigo 1.º-A, n.º 1, deste diploma determina que o mesmo é
aplicável, nomeadamente, aos contratos de compra e venda que tenham por
objeto um “bem de consumo”, isto é “qualquer bem imóvel ou móvel
corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” [artigo 1.º-B, alínea b)].
Delimitado, desta forma, o âmbito objeto de aplicação daquele texto
normativo, também extraímos, a partir daquele artigo 1.º-A, n.º 1, o seu
universo subjetivo de aplicação, quando nele se identificam os sujeitos das
relações contratuais abarcadas por este compêndio legal – consumidores e
profissionais –, cujas definições se encontram positivadas, respetivamente, nas
alíneas a) e c) do artigo 1.º-B.
Assim, em termos bastante próximos da definição plasmada na Lei n.º
24/96, de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor), nos termos e para os
efeitos do Decreto-Lei n.º 67/2003, considera-se consumidor “aquele a quem
sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos,
destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter
profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios”
[artigo 1.º-B, alínea a)], contendo já este segmento derradeiro da definição
uma referência ao profissional, categoria na qual se inscreve o vendedor, ou seja,
“qualquer pessoa singular ou coletiva que, ao abrigo de um contrato, vende
bens de consumo no âmbito da sua atividade profissional” [artigo 1.º-B, alínea
c)].
Adota-se, assim, como bem exalta o emérito Professor JOÃO CALVÃO
DA

SILVA, uma “noção de consumidor em sentido estrito, a mais corrente e

generalizada na doutrina e nas Diretivas comunitárias: pessoa que adquire um bem
ou um serviço para uso privado – uso pessoal, familiar ou doméstico, na fórmula
5

Pertencem a este diploma as normas que, sem indicação do respetivo diploma, adiante se
mencionarem.
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da al. a) do art. 2.º da Convenção de Viena de 1980 sobre a compra e venda
internacional de mercadorias, inspiradora da Diretiva 1999/44/CE, e do § 9109 do Uniform Commercial Code – de modo a satisfazer as necessidades
pessoais e familiares, mas não já aquele que obtém ou utiliza bens e serviços para
satisfação das necessidades da sua profissão ou empresa”, porquanto “(…) todo aquele
que adquira bens ou serviços destinados a uso não profissional será uma
pessoa humana ou pessoa singular, com exclusão das pessoas jurídicas ou
pessoas coletivas, as quais adquirem bens ou serviços no âmbito da sua
atividade, segundo o princípio da especialidade do escopo, para a prossecução
dos seus fins, atividades ou objetivos profissionais (art.º 160.º do Código Civil
e art.º 6.º do Código das Sociedades Comerciais)”, concluindo o mesmo autor
que «[a] noção estrita de consumidor – pessoa singular que adquire a fornecedor
profissional bens ou serviços para uso não profissional –, que defendemos em geral e
temos por consagrada no n.º 1 do art. 2.º da LDC [Lei de Defesa do
Consumidor] (…) impõe-se pertinente e inquestionavelmente in casu à luz do
princípio da interpretação conforme à Diretiva, em que se define consumidor
como “qualquer pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente
Diretiva, atue com objetivos alheios à sua atividade comercial ou profissional”
(al. a) do n.º 2 do art. 1.º)»6.
Revertendo à situação em apreço, reveste meridiana clareza que
estamos na presença de uma relação jurídica de consumo sujeita à disciplina
normativa do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na medida em que em
causa está a celebração de um contrato de compra e venda de um bem de
consumo (máquina de cortar), em que a namorada do requerente, porque o
adquiriu para uso pessoal, é um consumidor, e a requerida, porque o vendeu no
exercício da sua atividade económica com escopo lucrativo, é um profissional.

6

JOÃO CALVÃO DA SILVA, Venda de Bens de Consumo – DL n.º 67/2003, de 8 de abril |
Directiva n.º 1999/44/CE – Comentário, Coimbra, Almedina, 4.ª edição, 2010, pp. 55 e
seguintes, e Compra e Venda de Coisas Defeituosas, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 112-114. No
mesmo sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20.10.2011, proferido no
Processo n.º 1097/04.0TBLLE.E1.S1, Relator: Conselheiro Moreira Alves, disponível em
http://www.dgsi.pt/
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4.2.2. Da questão da verificação dos pressupostos constitutivos do
direito do requerente à substituição do equipamento pela requerida e
do direito à resolução do contrato de compra e venda
Tendo concluído no sentido da sujeição da situação em apreço nos
autos à regulação normativa plasmada no Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de
abril, importa, agora, curar de saber se se encontram preenchidos os
pressupostos constitutivos dos direitos de que o requerente se arroga e opõe à
requerida, nomeadamente o direito à substituição da máquina de cortar e o
direito à resolução do contrato de compra e venda.
Como vimos, o vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens
que sejam conformes com o contrato de compra e venda (artigo 2.º, n.º 1),
respondendo o primeiro perante o segundo por qualquer falta de
conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue
(artigo 3.º, n.º 1). Por outras palavras, o profissional é responsável por
assegurar que a sua prestação contratual, tal como estipulada no vínculo
negocial celebrado com o consumidor, coincide com a prestação efetuada,
constituindo o momento relevante para esta operação de avaliação da
conformidade com o conteúdo do contrato o da entrega do bem.
Para auxiliar o intérprete-aplicador na definição dos elementos que
integram o conteúdo do contrato, o legislador previu, no n.º 2 do artigo 2.º,
um conjunto de critérios-índice, formulados pela negativa, que, se preenchidos
por um facto alegado e provado pelo consumidor, são reveladores de uma
falta de conformidade do bem entregue pelo profissional. Embora resulte da
letra da norma o recurso à técnica legislativa da presunção iuris tantum (artigos
349.º e 350.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil), acompanhamos ****** quando
assinala que, no bom rigor jurídico, não se consagra ali uma genuína
presunção legal de desconformidade, na medida em que “a verificação da
desconformidade por referência aos critérios definidos afasta a possibilidade
lógica de prova em contrário, não sendo possível [ao vendedor] provar a
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conformidade de um bem desconforme”7 ou, por outras palavras, se o
profissional não conseguir demonstrar a inexistência do facto a que
corresponde a alegada desconformidade, não dispõe da faculdade de, ainda
assim, provar que o bem é conforme com o contrato.
Naquele artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril,
enunciam-se, então, os critérios legais para a aferição da existência de
desconformidade. Em breves palavras, “presume-se” que um bem de
consumo não é conforme com o contrato se o consumidor alegar e
demonstrar algum facto que revele que o objeto entregue:
a) Não preenche todas as características descritas, em termos precisos,
concretos e objetivos, pelo vendedor e/ou não cumpre os objetivos
anunciados pelo profissional [1.ª parte da alínea a)];
b) Não apresenta as mesmas qualidades ou características de uma
amostra ou modelo exibido ao consumidor, sem que o profissional
tenha ressalvado e expressamente esclarecido o consumidor dessa
não correspondência integral [2.ª parte da alínea a)];
c) Não é adequado ao cumprimento de um uso específico que o
consumidor pretendia conferir ao bem, do qual o vendedor foi
informado em momento prévio à celebração do contrato e integrou,
assim, o conteúdo deste [alínea b];
d) Não se revela apto, segundo um critério objetivo, a satisfazer todas
as utilizações habituais conferidas a bens do mesmo tipo [alínea c)];
e) Não apresenta as características ou a performance que, atendendo à
natureza do bem, um consumidor médio podia dele razoavelmente
esperar [alínea d)].
Significa isto, portanto, que, mediante alegação e prova da ocorrência,
no momento da entrega do bem pelo vendedor, de facto(s) que
preencha(m) um ou mais dos critérios acima enunciados, o consumidor pode
prevalecer-se de qualquer um dos direitos previstos no artigo 4.º, n.º 1 do
7

JORGE MORAIS CARVALHO, Manual de Direito do Consumo, Almedina, 2013, p. 173.
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Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, não sujeitos a qualquer hierarquia no
seu exercício (artigo 4.º, n.º 5), a saber, os direitos de reparação e substituição do
bem sem quaisquer encargos, o direito de redução adequada do preço e do direito
de resolução do contrato, quando a falta de conformidade se manifestar
dentro do prazo da garantia legal de conformidade de dois ou de cinco
anos a contar da entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa
móvel ou imóvel (artigo 5.º, n.º 1). E, facilitando a árdua tarefa de
demonstração de que o vício ou defeito pré-existia ao momento da entrega
(entenda-se: do fornecimento material) do bem, com a qual está onerado o
consumidor, o legislador consagrou uma presunção de anterioridade – em
termos mais favoráveis aos previstos na norma paralela (artigo 5.º, n.º 3) da
Diretiva de harmonização mínima transposta pelo Decreto-Lei n.º 67/2003,
de 8 de abril –, de acordo com a qual “[a]s faltas de conformidade que se
manifestem num prazo de dois ou de cinco anos a contar da data de entrega
de coisa móvel corpórea ou de coisa imóvel, respetivamente, presumem-se
existentes já nessa data, salvo quando tal for incompatível com a natureza da
coisa ou com as características da falta de conformidade” (artigo 3.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril).
Acresce que, uma das inovações legislativas introduzidas ao regime
jurídico da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21.05. foi precisamente a norma do atual n.º 6 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04., nos termos da qual «[h]avendo
substituição do bem, o bem sucedâneo goza de um prazo de garantia de dois ou de cinco anos
a contar da data da sua entrega, conforme se trate, respetivamente, de bem móvel ou imóvel.»
Em comentário a esta solução normativa, por altura da sua entrada em
vigor, ******* salientou que “[h]avendo substituição do bem, vem o novo n.º
6 do art. 5.º determinar que o bem sucedâneo goza do mesmo prazo de
garantia do bem substituído, ou seja, dois ou cinco anos, respetivamente,
conforme se trate de bem móvel ou de bem imóvel, contando-se esse prazo a
partir do momento da entrega. Embora a entrega do novo bem não
corresponda à celebração de um novo contrato, mas sim ao correcto
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cumprimento de uma obrigação emergente do contrato anteriormente
celebrado, e a tal solução já se pudesse chegar pelas comuns regras de
interpretação, a nova disposição tem a vantagem de tornar inequívoca
essa garantia do consumidor.”8
Sem prejuízo do que antecede, a redação do comando legal que se
acaba de destacar suscita a seguinte questão: deve a norma do artigo 5.º, n.º 6
do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04., ser interpretada restritivamente,
circunscrevendo-se o seu âmbito objetivo de aplicação aos casos em que a
reposição da conformidade com o acordo de vontades firmado entre
consumidor e profissional é reposta por via da substituição da coisa móvel
adquirida por outra que respeita os termos do contrato ou, em alternativa,
pode e deve aquela estipulação legal ser interpretada extensivamente, no
sentido de incluir na noção de “bem”, não apenas a coisa adquirida hoc sensu,
mas também as suas partes integrantes e componentes que otimizam a
utilidade daquela (no primeiro caso) ou se revelam mesmo indispensáveis ao
cumprimento da sua função (no segundo caso) e venham a ser substituídas
dentro do prazo da garantia legal?
Com o devido respeito por entendimento diverso, cremos que a
segunda orientação interpretativa acima enunciada conserva, como imposto
pelo artigo 9.º, n.º 2 do Código Civil, o exigível mínimo de correspondência
com a letra da lei e se impõe mesmo por aplicação do argumento a maiori ad
minus, isto porque, se se revela pacífico que a solução normativa do artigo 5.º,
n.º 6 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. é aplicável aos casos em que o
profissional, por força do legítimo exercício do correspondente direito pelo
consumidor ou nos casos em que a reparação da coisa adquirida se revela
objetivamente impossível, procede à substituição da coisa adquirida, por
maioria de razão, na eventualidade de apenas haver lugar à substituição de
uma sua parte integrante ou componente (e.g. a bateria de um telemóvel, a
placa-mãe de um equipamento eletrónico), não vemos porque se deva deixar
MARIA OLINDA GARCIA, O consumidor mais protegido. O alcance do decreto-lei n.º 84/2008, de 21
de maio, in Revista Julgar, n.º 6, 2008, p. 37.
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de aplicar a esses casos a garantia de bom estado e de bom funcionamento,
ainda que confinada, claro, tão-só e apenas à parte integrante ou componente
substituída (“o bem sucedâneo”).
Por sua vez, ao profissional pode não bastar a alegação e prova de que
o mau estado e/ou o mau funcionamento do bem de consumo inexistiam no
momento da celebração do contrato ou no momento da entrega do bem ao
consumidor. Excetuando os casos em que o consumidor tem conhecimento
do defeito ou ónus que incide sobre o objeto prestado ou tal limitação do bem
tenha sido expressamente ventilada entre as partes em momento prévio à
celebração do negócio (artigo 2.º, n.º 3), a ilisão da presunção de
anterioridade e consequente afastamento da garantia legal de
conformidade dependem da alegação e prova da ocorrência de um
facto posterior ao momento da entrega, imputável ao consumidor, do
qual tenha resultado diretamente a falta de conformidade.
Retomando, de novo, a situação em análise, revela-se pacífico que, em
abstrato, a falta de conformidade alegada pelo requerente se subsume ao
critério-índice da 1.ª parte da alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 08.04., visto que, de acordo com a posição assumida pelo
demandante nestes autos, em momento prévio à celebração do contrato de
compra e venda, a requerida (através da sua funcionária) descreveu o
equipamento aqui em causa como sendo apropriado para rapar (totalmente) o
cabelo, o que, na verdade, não se verifica. E, de igual modo, reveste meridiana
clareza que a alegada falta de conformidade do bem adquirido em 20.11.2018
se manifestou dentro do prazo de 2 (dois) anos a contar desde a data da
entrega do equipamento, pelo que se encontra preenchida a condição prevista
no n.º 1 do artigo 5.º para o exercício, numa primeira instância, dos direitos
previstos no n.º 1 do artigo 4.º, ao abrigo da garantia legal de conformidade.
Ademais, é certo que o requerente não é parte da relação jurídica de
consumo celebrada com a requerida, que teve por objeto imediato a alienação
onerosa da máquina de cortar ******, tendo o aqui demandante adquirido a
propriedade do dito equipamento por via de contrato de doação celebrado
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com a sua namorada [tudo cf. alíneas b) e c) do ponto 4.1.1. supra]. Mas não
verdade é que, nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 67/2003,
de 08.04., os direitos de reparação e substituição do bem sem quaisquer encargos,
o direito de redução adequada do preço e do direito de resolução do contrato se
transmitem “a terceiro adquirente do bem”.
Claro está que, no caso particular do direito de resolução (invocado
pelo aqui demandante), se poderia sustentar que tal posição jurídica ativa é
intransmissível, visto que o terceiro adquirente não é parte do contrato de
compra e venda (concluído entre a namorada do requerente e a requerida). E,
neste conspecto, a admitir-se o exercício do direito de resolução pelo terceiro
adquirente, com a destruição do negócio jurídico e a operatividade do efeito
restitutório resultante da função recuperatória da resolução (artigo 434.º, n.º 1,
1.ª parte e artigo 289.º, n.º 1 aplicável ex vi artigo 433.º, todos do Código Civil)
estar-se-ia a propiciar um locupletamento indevido do terceiro adquirente,
pois, na esmagadora maioria dos casos, aquele adquire o bem ao consumidor
por preço seguramente inferior (quando não oferecido, como no caso dos
autos) à importância por aquele despendida para a sua aquisição junto do
vendedor originário (profissional).
Não obstante o que antecede, a verdade é que a norma do n.º 6 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. não estabelece qualquer
restrição à transmissão da totalidade dos direitos, valendo, aqui, o argumento
da hermenêutica jurídica segundo o qual “onde o legislador não distingue, não
cabe ao intérprete distinguir” (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus) –
ressalvando-se, como é evidente, o facto de o adquirente sucessivo também
ter de ser “consumidor”, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 08.04., como se verifica in casu – e, nesta senda, afigura-se-nos
inequívoco que o único sujeito que tem interesse em exercer o direito de
resolução e que, em caso de litígio, terá interesse processual em demandar
(artigo 30.º, n.º 2 do Código de Processo Civil) é o adquirente sucessivo e
atual proprietário do bem. Ainda assim, acompanhamos a posição de ********
segundo a qual “a extinção do contrato de compra e venda não pode (…)
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passar à margem do consumidor, sob pena de o comprador sucessivo retirar
vantagens com a resolução”9, enriquecendo-se injustificadamente, pelo que,
havendo lugar a resolução, deve a mesma proceder-se da seguinte forma: o
terceiro adquirente deve restituir a coisa ao vendedor; o vendedor originário
deve reembolsar o consumidor da quantia paga por este; posteriormente, o
consumidor deve reembolsar o terceiro adquirente da quantia paga por este10.
Posto o que antecede e pronunciando-nos, finalmente, sobre o caso em
apreço, em coerência com a decisão em matéria de facto sob alínea a)
do ponto 4.1.1. supra, não tendo o requerente logrado demonstrar a falta
de conformidade alegada, forçoso é concluir que as suas pretensões
(alternativas) de substituição do bem e resolução do contrato têm de
improceder.
4.2.3. Da verificação dos pressupostos constitutivos do direito à
restituição da quantia de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos)
invocado pelo requerente, nos termos do instituto da responsabilidade
civil extracontratual
Resolvidas as primeira e segunda questões que cumpria solucionar,
compete, ainda, a este Tribunal apreciar e emitir pronúncia acerca da terceira
quaestio decidendi, que consiste em aquilatar se se encontram preenchidos os
pressupostos de que depende o direito à restituição da quantia de € 10,95 (dez
euros e noventa e cinco cêntimos) invocado pelo demandante, uma pretensão
que se pode reconduzir, no universo das fontes das obrigações, ao instituto da
responsabilidade civil extracontratual.
Senão vejamos.

9

FERNANDO DE GRAVATO MORAIS, União de Contratos de Crédito e de Venda para o Consumo,
Coleção Teses, Coimbra, Almedina, 2004, p. 311.
10
DANIELA PATRÍCIA GUEDES SOUSA, Direitos do Terceiro Adquirente do Consumidor na
Desconformidade da Coisa com o Contrato, Dissertação de Mestrado em Direito dos Contratos e
da Empresa pela Escola de Direito da Universidade do Minho, sob orientação do Professor
Doutor Fernando de Gravato Morais, setembro de 2017, p. 80, acessível online através do
sítio http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/50522.
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Por princípio, em obséquio aos princípios da autonomia privada e da
igualdade, vigora a regra segundo a qual os prejuízos devem ser suportados
pelo portador ou titular dos interesses afetados, não podendo este repercutilos na esfera de terceiros. Trata-se de um como corolário lógico da velha
máxima latina casum sentit dominus, que pode ser muito literalmente traduzida
como “o dono sofre o acaso”. Porém, em certos casos, quando alguém atuou
(por ação ou por omissão) como condição de um certo prejuízo, este já pode ser
imputado a certa pessoa (tipicamente a quem o causou ou, podendo fazê-lo,
não o evitou): estamos, em tais situações, no domínio da responsabilidade
civil, cuja finalidade primordial consiste, precisamente, eliminar um dano,
mediante reconstituição natural (recompor a materialidade da situação ou bem
jurídico lesado) ou, se aquela não for possível, mediante a reintegração por um
equivalente indemnizatório, acrescendo ainda à função resssarcitória a
compensação por danos não patrimoniais.
Com efeito, a questão fulcral na responsabilidade civil consiste em
saber quando e em que termos alguém deve indemnizar um prejuízo sofrido
por outrem, que é o mesmo que responder à difícil questão da imputação de
um dano a uma pessoa por ele responsável, que não se integre no âmbito
dos danos social e juridicamente aceites.
Para que possamos falar em responsabilidade civil, certos pressupostos
têm

de

estar

reunidos.

Estes

pressupostos,

genéricos,

aplicam-se

indiscriminadamente a todas as modalidades de responsabilidade civil, cuja
existência é, por sua vez, determinada pelas diferentes normas de
imputação. Várias categorizações de pressupostos foram sendo elencadas
pela doutrina, sendo que a mais comum enumera cinco pressupostos
cumulativos da responsabilidade civil enquanto fonte de obrigações, a saber:
1) facto humano voluntário, objetivamente controlável ou
dominável pela vontade, que tanto pode consistir numa ação
(facto positivo) que viole o dever geral de abstenção ou de não
intervenção na esfera do titular do direito absoluto, como numa
omissão ou abstenção (facto negativo);
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2) ilicitude, enquanto reprovação da conduta do agente em termos de
antijuridicidade, nuns casos por violação de um direito absoluto de
terceiro ou violação de uma norma destinada a proteger interesses
alheios, noutros casos pelo incumprimento das suas obrigações pelo
devedor;
3) culpa, enquanto juízo de reprovação ou censura do agente que, em
face das circunstâncias do caso concreto, e atendendo às suas
capacidades, podia e devia ter agido de modo diferente;
4) dano, entendida como “toda a perda causada em bens jurídicos,
legalmente tutelados, de caráter patrimonial ou não”11 e, para os
efeitos da obrigação de indemnizar, enquanto reflexo ou efeito do
dano natural no património do lesado, por via da destruição,
subtração ou deterioração de uma coisa, correspondente à diferença
entre o estado atual do património do lesado e o estado em que ele
estaria, no mesmo momento, se a lesão não tivesse ocorrido,
abrangendo, portanto, a diminuição do património já existente
(dano emergente) como o seu não aumento (lucro cessante); e
5) nexo de causalidade entre o facto gerador da responsabilidade e o
dano infligido na esfera jurídica do lesado, sendo o primeiro, no
processo factual que, em concreto, conduziu ao dano, condição sine
qua non e causa adequada do segundo, ou, por outras palavras, é,
pois, necessário escolher, de entre todos os factos que conduziram à
produção do dano (condições necessárias), aquele que, segundo o
curso normal das coisas, se pode considerar apto a produzir o dano
(condição adequada), afastando-se todos os demais que só por
virtude de circunstâncias extraordinárias ou excecionais o passam ter
determinado.
Por outro lado, no quadro da tipologia das modalidades de
responsabilidade
11

civil,

é

típica

a

adoção

da

summa

divisio

JORGE RIBEIRO DE FARIA, Direito das Obrigações, Vol. I, Coimbra, 1990, pp. 480-481.
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entre

responsabilidade civil contratual ou obrigacional e responsabilidade
civil extracontratual, extraobrigacional, aquiliana ou delitual, emergindo
a primeira do incumprimento ou violação de uma obrigação, fundada num
contrato, num negócio jurídico unilateral ou na própria lei, enquanto a
segunda radica na violação de direitos absolutos ou de normas legais de
proteção de interesses alheios. Sendo certo que qualquer uma das modalidades
enunciadas despoleta a mesma consequência – a obrigação de indemnizar –,
regulada, em termos comuns, nos artigos 562.º a 572.º do Código Civil, foi
também o próprio legislador que autonomizou, na sistemática do Código, a
responsabilidade contratual da responsabilidade extracontratual, remetendo
aquela para os artigos 798.º e seguintes do diploma básico do Direito Privado
comum e esta última para os artigos 483.º e seguintes do mesmo compêndio
legal.
Outro conjunto de modalidades da responsabilidade civil com respaldo
legal é aquele que distingue entre responsabilidade civil por factos ilícitos e
culposos (artigos 483.º a 498.º do Código Civil), responsabilidade (civil)
pelo risco (artigos 499.º a 510.º do Código Civil) e responsabilidade civil
por atos lícitos ou responsabilidade pelo sacrifício.
Em

extrema

síntese,

a

primeira

modalidade

corresponde

à

responsabilidade civil subjetiva, baseada na ideia da culpa individual do autor
do facto, enquanto a segunda e terceira modalidades traduzem uma
responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa ou de outros fatores
pessoais, apenas associada à verificação de certos fatores objetivos. No caso
da responsabilidade pelo risco, a mesma não é alheia, antes mantem estreita
conexão com a ideia de que, com a evolução técnica e tecnológica inerente à
mundividência atual, vivemos numa “sociedade de risco”, pelo que a
convivência em sociedade implica sempre uma perigosidade, ainda que
diminuta. Assim, consolidou-se a ideia de que quem aproveita em seu
benefício ou detém a direção efetiva de uma atividade que implica um risco de
causar prejuízos a outrem, deve responsabilizar-se pelos prejuízos que essa
atividade cause. Já no que respeita à responsabilidade por factos lícitos, em
Tribunal Arbitral de Consumo

certos casos, a ordem jurídica permite que alguém sacrifique um bem jurídico
de menor relevância em ordem a proteger um bem jurídico de maior valor,
porém, o facto de o Direito substantivo suportar tal conduta não exime o seu
autor de, na medida em que ela implicou a violação de um direito de outrem,
ressarcir o lesado dos prejuízos causados.
No caso em apreço, como já vimos, requerente e requerida não se
acham ligados por uma relação jurídica obrigacional. Assim, a questão de
saber se se concretizam, no caso, os pressupostos da obrigação de indemnizar
identifica-se com a questão da verificação dos pressupostos de que depende a
responsabilidade civil extracontratual.
A responsabilidade civil extracontratual resulta, conforme se referiu
acima, da violação de um direito absoluto de terceiro ou da violação de uma
norma destinada a proteger interesses alheios. Na situação sub judicio, como já
se decidiu sob alínea u) do ponto 4.1.1. supra (com a respetiva motivação, mais
desenvolvida, sob ponto 4.1.3. desta sentença, para onde se remete e cujo
teor, por economia de texto, se dá aqui por integralmente reproduzido), no
âmbito dos SPV n.ºs 510, 633, 657 e 770, a requerida, antes de remeter o
equipamento para análise pela ******, não informou o requerente que, caso o
alegado defeito não estivesse ao abrigo da garantia legal de conformidade, teria
de efetuar o pagamento da quantia de € 8,90 (oito euros e noventa cêntimos),
acrescida de IVA, o que configura uma violação das normas de proteção
dos interesses do consumidor consagradas nos artigos 8.º, n.º 1, alínea
i) e 9.º, n.º 1 da Lei de Defesa do Consumidor, as quais consagram o
direito à informação para o consumo e o direito à proteção dos interesses
económicos do consumidor e encontram o seu fundamento último e razão de
ser nos princípios fundamentais da boa-fé e da proteção da confiança
legítima.
Efetivamente, a requerida, ao omitir o cumprimento dos correspetivos
deveres que sobre si impendiam, já depois de em anteriores serviços pósvenda por si prestados – e no âmbito dos quais não foi identificada qualquer
falta de conformidade –, não ter promovido a cobrança de qualquer encargo
Tribunal Arbitral de Consumo

assumido por si ou pela ****** junto do requerente [cf. alínea v) do ponto
4.1.1. supra], inobservou regras de conduta que impunham um modo de
atuação honesto e consciencioso, na lealdade de se conduzir no
relacionamento com o demandante e frustrou o investimento de confiança
por aquele realizado na não cobrança de qualquer encargo pela sexta
assistência técnica (e pelas anteriores), investimento esse fundado na ausência
de qualquer comunicação atempada no sentido da imposição de um preço
pelo serviço pós-venda e na prática anterior da demandada, em situações
idênticas e com processos findos (SPV n.ºs 510, 633 e 657).
Concluindo-se, assim, pela prática de um facto ilícito pela requerida,
gerador de obrigação de indemnizar (nomeadamente, ao abrigo do n.º 2 do
artigo 485.º do Código Civil, assim como por força do n.º 5 do artigo 8.º e do
n.º 4 do artigo 9.º da Lei de Defesa do Consumidor), verifica-se, de igual
modo, que o comportamento antijurídico da demandada é merecedor, no
plano da culpa, da reprovação do Direito, pois aquela infringiu o dever de
cuidado que lhe era imposto pelo padrão de diligência que um consumidor
pode razoavelmente esperar de um profissional que opera no giro mercantil,
no contexto do relacionamento com os seus clientes.
Quanto aos danos, o requerente alegou ter sofrido danos patrimoniais,
isto é, prejuízos que são passíveis de avaliação pecuniária e que, por isso
mesmo, podem ser indemnizados por via da reconstituição natural ou, não
sendo esta possível, de indemnização por equivalente pecuniário, os quais
computou em € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos), por referência à
quantia liquidada e cobrada pela requerida na conclusão da sexta assistência
técnica ao seu equipamento – cf. alínea t) do ponto 4.1.1. supra.
Ora, como é sabido, impera entre nós o chamado princípio indemnizatório,
de acordo com o qual a obrigação de indemnizar visa reconstituir a situação
patrimonial que existiria, na data mais recente que pode ser atendida pelo
tribunal, caso não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação
(artigos 562.º e 566.º, n.º 2 do Código Civil) – teoria da diferença –, colocando o
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lesado na posição em que estaria não fosse o resultado danoso, sem,
com isso, proporcionar àquele um enriquecimento injustificado.
Por outro lado, na decorrência do que já se deixou consignado retro, nos
termos do artigo 566.º, n.º 1 do Código Civil, a reconstituição ou
restauração natural é prioritária face à reintegração por equivalente, a
qual “não supõe necessariamente que as coisas são repostas com exatidão na
situação anterior: é suficiente que se dê a reposição de um estado que
tenha para o credor valor igual e natureza igual aos que existam antes
do acontecimento que causou o dano”12, ficando, dessa forma, satisfeito
o interesse do lesado.
Donde, apenas não haverá lugar à reposição específica quando a mesma
não seja possível ou não repare integralmente os danos ou, ainda,
quando se revele excessivamente onerosa para o devedor lesante,
hipóteses em que terá, então, de operar-se a restituição por equivalente e
proceder-se-á ao ressarcimento do chamado “dano de cálculo”, isto é, a
expressão monetária do dano real (e já não o dano natural propriamente dito),
constituindo a solução mais razoável para o apuramento do quantum
indemnizatório aquela segundo a qual o lesante deve indemnizar o lesado pelo
valor do dano que causa no seu património (do ponto de vista concreto), pelo
que o lesado deve ser colocado numa situação em que obtenha uma coisa com
um valor de uso idêntico à danificada.
Resta aquilatar, por último, se o prejuízo alegado e provado pelo
requerente supera o derradeiro crivo do nexo de causalidade para aferir da
eventual responsabilização da requerida.
O nexo de causalidade (adequada) pode ser apreciado de acordo
com duas formulações: a formulação positiva de causalidade adequada,
segundo a qual é causa adequada de um resultado danoso todo e qualquer
facto que, segundo um observador experiente na altura da sua prática e de
acordo com um critério de normalidade do acontecer, se possa prever que terá
como consequência natural ou efeito provável a produção do correspetivo
12

ADRIANO VAZ SERRA, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 84, p. 132.
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dano; e a formulação negativa de causalidade adequada, proposta por
ENNECCERUS-LEHMAN, de acordo com a qual um facto só é inadequado a
produzir um dano sempre que ele seja indiferente para a sua produção, tendo
esse dano ocorrido apenas por circunstâncias excecionais, anormais,
extraordinárias ou anómalas, não previsíveis ou previstas, de modo algum, por
um observador experiente na altura em que o facto se verificou.
Entre nós, quer a jurisprudência dos Tribunais superiores, quer a
doutrina mais autorizada13, sufraga o entendimento de que, por ser mais
criteriosa e mais ampla, deve reputar-se adotada, pelo artigo 563.º do Código
Civil, a formulação negativa da teoria da causalidade adequada, aplicável,
nomeadamente, à responsabilidade delitual e à responsabilidade obrigacional,
que pressupõem um facto ilícito e culposo do agente.
Revertendo, de novo, à situação em apreço, por tudo quanto já se
deixou declarado, ficou o Tribunal convencido, com suficiente segurança, que
a omissão de comunicação prévia, pela requerida, de que seria devido o
pagamento da quantia de € 8,90 (oito euros e noventa cêntimos), acrescida de
IVA, caso não fosse efetivamente identificada uma falta de conformidade
abrangida pela garantia legal de conformidade, foi causa necessária e adequada
(porque não foi, de todo, indiferente, na ordem natural das coisas), à produção
do dano patrimonial alegado e provado pelo requerente, na medida em que,
caso a requerida tivesse cumprido, em tempo útil, o seu dever de informação,
o requerente não teria solicitado a prestação do sexto serviço de assistência
técnica pós-venda (assim como os correspondentes aos SPV n.ºs 510, 633,
657).
Desta forma, só com a restituição da quantia pecuniária despendida
pelo requerente se revela possível reconstituir a situação que existiria, na data
mais recente que pode ser atendida pelo tribunal, caso não se tivesse
verificado o evento que obriga à reparação (artigos 562.º e 566.º do Código
Civil).
13

Vide, por todos, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, Volume I,
8.ª edição revista e atualizada, Coimbra, Coimbra Editora, 1994, pp. 921-922 e 930.
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Por todo o exposto, julga-se procedente a segunda pretensão do
requerente, condenando-se a requerida a restituir ao requerente a
quantia de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos).

5. Decisão
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgando-se
a ação parcialmente procedente,
a) Absolve-se a demandada dos pedidos (alternativos) formulados
pelo demandante no requerimento inicial;
b) Condena-se a requerida a restituir ao requerente o montante
de € 10,95 (dez euros e noventa e cinco cêntimos).
Notifique-se.
Braga, 10 de março de 2020

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)
Resumo:
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1. Enquanto corolário do princípio pacta sunt servanda, expressamente
consagrado no artigo 406.º do Código Civil, maxime do subprincípio
da pontualidade, e do princípio geral do cumprimento das
obrigações (artigo 762.º, n.º 1 do Código Civil), àquele que se dedica
profissionalmente à venda de bens ou à prestação de serviços
cumpre assegurar que a sua prestação material é conforme com o
contrato celebrado com o consumidor, isto é, garantir que o
conteúdo da sua obrigação, com as características e qualidades
acordadas com o contraente mais débil da relação jurídica, encontra
identidade no bem efetivamente entregue ou no serviço, de facto,
prestado;
2. Em face do postulado no n.º 1 do artigo 1.º-A do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril, verifica-se que este diploma é aplicável aos
contratos de compra e venda que tenham por objeto um “bem de
consumo”, isto é “qualquer bem imóvel ou móvel corpóreo,
incluindo os bens em segunda mão” [artigo 1.º-B, alínea b)],
celebrados entre consumidores e profissionais, cujas definições se
encontram positivadas, respetivamente, nas alíneas a) e c) do artigo
1.º-B do mesmo compêndio legal;
3. Mediante alegação e prova da ocorrência, no momento da entrega
do bem pelo vendedor, de facto(s) que preencha(m) um ou mais dos
critérios-índice enunciados no artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 08.04., o consumidor pode prevalecer-se de qualquer
um dos direitos previstos no artigo 4.º, n.º 1 do mesmo diploma,
não sujeitos a qualquer hierarquia no seu exercício (artigo 4.º, n.º 5),
quando a falta de conformidade se manifestar dentro do prazo da
garantia legal de conformidade de dois ou de cinco anos a contar da
entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa móvel
ou imóvel (artigo 5.º, n.º 1);
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4. E, facilitando a árdua tarefa de demonstração de que o vício ou
defeito pré-existia ao momento do fornecimento material do bem,
com a qual está onerado o consumidor, o legislador consagrou uma
presunção de anterioridade – em termos mais favoráveis aos
previstos na norma paralela (artigo 5.º, n.º 3) da Diretiva de
harmonização mínima transposta pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de
8 de abril –, de acordo com a qual “[a]s faltas de conformidade que
se manifestem num prazo de dois ou de cinco anos a contar da data
de entrega de coisa móvel corpórea ou de coisa imóvel,
respetivamente, presumem-se existentes já nessa data, salvo quando
tal for incompatível com a natureza da coisa ou com as
características da falta de conformidade” (artigo 3.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril);
5. Por sua vez, ao profissional pode não bastar a alegação e prova de
que o mau estado e/ou o mau funcionamento do bem de consumo
inexistiam no momento da celebração do contrato ou no momento
da entrega do bem ao consumidor. Excetuando os casos em que o
consumidor tem conhecimento do defeito ou ónus que incide sobre
o objeto prestado ou tal limitação do bem tenha sido expressamente
ventilada entre as partes em momento prévio à celebração do
negócio (artigo 2.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril),
a ilisão da presunção de anterioridade e consequente afastamento da
garantia legal de conformidade dependem da alegação e prova da
ocorrência de um facto posterior ao momento da entrega, imputável
ao consumidor, do qual tenha resultado diretamente a falta de
conformidade;
6. Nos termos do n.º 6 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de
08.04., os direitos de reparação e substituição do bem sem quaisquer
encargos, o direito de redução adequada do preço e do direito de
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resolução do contrato transmitem-se “a terceiro adquirente do
bem”;
7. As regras dos artigos 8.º (direito à informação para o consumo) e 9.º
(direito à proteção dos interesses económicos) da Lei n.º 24/96, de
31.07. (Lei de Defesa do Consumidor) constituem normas de
proteção dos interesses do consumidor e encontram o seu
fundamento último e razão de ser nos princípios fundamentais da
boa-fé e da proteção da confiança legítima.
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