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Proc. n.º 17/2020 TAC PORTO 

Requerente: Mariana Braz Neves 

Requerida: Round57, Lda. 

SUMÁRIO: 

I – A presunção legal plasmada na al. d do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de 

08/04, transporta-nos para a regra da coincidência, ou seja, para se afirmar conforme ao 

contrato, o bem de consumo adquirido apresentará as qualidades e o desempenho 

habituais nos bens do mesmo tipo, segundo o juízo de equidade tal qual aplicável ao 

cumprimento das obrigações genéricas, nos termos do disposto no art. 400º do CC. 

II – A prova desta não coincidência do bem de consumo adquirido, às qualidades e 

ao desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 342º do C.C. incumbe ao aquirente/ consumidor. 

1. Relatório 

1.1. A Requerente pretendendo a condenação da Requerida no pagamento da 

quantia de €547,42 e ainda em efetuar a reparação do soalho, no prazo de 30 dias após a 

prolação da sentença para tanto alegando, em termos sumários na sua reclamação inicial 

que adquiriu um imóvel a Requerida em 05/11/2019 e que após a compra o mesmo 

manifestou inúmeras não conformidades como o sejam: a torneira dos lavabos de uma 

das casas de banho vertia água, a sanita encontrava-se entupida, não permitindo a sua 

utilização, a torneira do lavatório da outra casa de banho vertia água com fuga, tal como 

a misturadora, o autoclismo não tinha alimentação de água, inexistência de ligação de 

tubagem da banca para o esgoto e de abastecimento de água, impedindo a sua utilização, 

a chave da porta que liga a cozinha para a varanda não existia, tal como a chave da caixa 

do correio, fata de funcionamento da persiana da porta da cozinha, o cilindro também não 

funcionava, a rede de distribuição de água a jusante do contador apresentava uma fuga. 

Com vista a reparar as anomalias detetadas a demandante teve de efetuar algumas 
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reparações. Acresce que o chão do imóvel se encontra a levantar, apresentando lombas. 

A Reclamada declina a responsabilidade das não conformidades que lhe foram 

denunciadas 

1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela total 

improcedência do pedido, alegando em suma a inexistência das anomalias, sendo certo 

que a Demandante conhecia o estado do imóvel desde o momento da celebração do 

contrato promessa de copra e venda; reconhecendo, porém, que no momento de aquisição 

do imóvel a tubagem da banca para o esgoto e a ligação da água à torneira da banca não 

estavam concluídas, reconhecendo-se devedora da quantia de €100,00 para essa 

conclusão, acrescida dos valores pagos correspondentes a consumos de energia pela 

Requerente no montante de €29,14, bem assim demonstrando-se disponível para 

reparação da questão da falta de chaves. 

* 

2. Objeto de Litígio 

A presente querela, qualificando-se como uma ação declarativa de condenação, 

cinge-se na seguinte questão, nos termos e para os efeitos do disposto na al. b) do n.º 3 

do artigo 10º do C.P.C. em conjugação com o n.º 1 do artigo 342º do C.C. se se verifica 

ou não a existência de causa justificativa para a Requerida proceder à reparação do 

pavimento do imóvel e bem assim ao pagamento do quantitativo de €545,72 a título de 

indemnização pelas reparações operadas pela Requerente na fração. 

* 

3. Fundamentação 

3.1. Dos Factos 

3.1.1. Dos Factos Provados 

Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral: 
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1. A Reclamada tem por escopo social a compra e venda de bens imobiliários, 

mediação imobiliária, consultoria para os negócios e gestão; 

2. Por contrato de compra e venda titulado por escritura pública outorgada 

em 05/11/2019, no Cartório da Notária Ana Filipa Ferreira de Maio de Menezes Falcão, 

a aqui Requerida declarou vender e a Requerente declarou comprar-lhe pelo preço de 

€95.002,00 a fração autónoma designada pela letra “H”, correspondente ao rés-de-chão 

direito (bloco A1), com entrada pelo número 209-A, sita na Rua da Agra do Mato 

destinada à habitação própria permanente e lugar de garagem na cave com entrada pelo 

número 197, freguesia de Rio Tinto concelho de Gondomar; 

3. A Requerente conhecia o estado do imóvel à data da sua aquisição  

4. A Requerida não efetuou qualquer intervenção ou vistoria na dita fração 

5. Na fração adquirida inexiste ligação de tubagem da banca para o esgoto e 

de abastecimento de água, o que impede a sua utilização 

6. Na fração adquirida inexiste chave da porta que liga a cozinha para a 

varanda e chave do correio 

7. A Requerida reconhece-se devedora à Requerente da quantia de €100,00 

pela ligação da tubagem da banca para o esgoto e a ligação da água à torneira da banca 

que não estavam concluídas à data da aquisição do imóvel, acrescida dos valores pagos 

pelo Sr. Hugo Neto à EDP Comercial – Comercialização de energia, S.A. no montante de 

€29,14 

8. A 13/11/2019 a Requerente, através do mediador imobiliário comunicou à 

Requerida as seguintes anomalias:  

a. banca da loiça  

i. ligação flexível esgoto – não tem 

ii. ligação de abastecimento de água – não tem 

b. wc 

i. torneira dos lavabos verte água, fuga grave 

ii. sanita entupida 

c. casa de banho principal 

i. torneira do lavatório verte água, fuga grave 

ii. torneira da banheira verte água, fuga grave 
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iii. autoclismo – sem alimentação de água 

d. ausência de chave da porta da cozinha para a varanda 

e. ausência da chave da caixa do correio 

f. persiana porta da cozinha – não funciona 

 

3.1.2. Dos Factos não Provados 

Resultam não provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral: 

i. No dia da celebração do contrato de compra e venda a Requerente 

procedeu à celebração do contrato de fornecimento de eletricidade para o imóvel 

acabado de adquirir junto da EDP Comercial, S.A. 

ii. E junto da empresa de Águas de Gondomar, contrato para 

fornecimento de água e tratamento de águas residuais; 

iii. Na data de aquisição do imóvel este não se encontrava abastecido 

de água atenta a inexistência de qualquer contrato vigente com a empresa 

responsável pela distribuição de água no concelho de Gondomar; 

iv. Após a compra e com a ligação da água ao imóvel, a Requerente 

apercebeu-se que: 

1. A torneira dos lavabos de uma das casas de banho vertia água 

2. A sanita encontrava-se entupida, não permitindo a sua utilização; 

3. A torneira do lavatório da outra casa de banho vertia água com 

fuga tal como a torneira misturadora 

4. O autoclismo não tinha alimentação de água 

v. Na fração adquirida a persina da porta da cozinha não funciona 

vi. A Requerente denunciou as não conformidades à Requerida a 

13/11/2019 

vii. No período que antecedeu a compra do imóvel, a Requerente 

apenas o visitou uma vez 

viii. Acresce que o cilindro também não funciona, vertendo água, 

levando a que a Requerente tivesse de tomar banho numa habitação de um familiar, 
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vendo-se na eminência de ter de cortar a água na entrada da habitação face às fugas 

detetadas nas torneiras 

ix. A rede de distribuição de água, a jusante do contador apresenta uma 

fuga que teve a requerente de solicitar o corte do fornecimento do abastecimento 

pela empresa Águas de Gondomar após a Requerente ter sido alertada, por um 

vizinho, de uma fuga; 

x. A demandante efetuou as seguintes reparações na sua habitação: 

1. Mão-de-obra e deslocações para colocação, no valor de €102,00 

2. Aquisição de cilindro pelo valor de €89,99 

3. Serviço de desentupimento da sanita, no valor de €120,00 

4. Aquisição de torneiras para lavatório pelo valor de €148,25 

5. Material para a banca €10,48; 

6. Mão-de-obra de picheleiro para a substituição das torneiras e o 

lavatório, no valor de €75,00 

xi. A Requerente comunicou à Requerida a 21/12/2019 que o chão do 

imóvel se encontrava a levantar, apresentando lombas, solicitando o agendamento 

de uma visita para definição de um plano de reparação 

** 

3.2. Motivação 

 A fixação da matéria dada como provada resultou da audição da Requerente e do 

legal Representante da Requerida, e inquirição das testemunhas infra identificadas, além 

da demais prova documental que a seguir se fará referência. 

 A Requerente, parte interessada, no seu depoimento mostrou-se inconsistente e 

incoerente, demonstrando algum desconhecimento de facto sobre a matéria versada nos 

autos, porém, de uma forma sumária e superficial acabou por corroborar o teor da sua 

reclamação inicial, mas não moldando a convicção deste Tribunal sobre conhecimento 

direto sobre os mesmos. 
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 O Legal Representante da Requerida, Hugo José Seramota Soares Neto, disse que 

não teve qualquer contacto com a Requerente por conta desta situação, nem tão-pouco 

acompanhou as visitas ao imóvel. Em 9 ou 10 de Dezembro de 2019 recebeu uma 

comunicação com a lista de uns defeitos que não coincidem com as reclamadas nos 

presentes autos. Mais afirmando que nunca fora pedida a reparação das mesmas, e mais 

não disse. 

 A Testemunha Maria de Fátima Valente Braz, auxiliar de educação médica, 

divorciada, mãe da Requerente, questionada sobre o estado do imóvel afirmou que as 

torneiras estavam todas destruídas, o cilindro não tinha peças (para arranjar foi preciso 

dois eletricistas), uma das sanitas estava entupida, o levantamento to pavimento começou 

no quarto da filha, e mais não disse. 

 Por seu turno a testemunha Albertina da Conceição Valente Braz Coelho, assistente 

administrativa, casada, tia da Requerente sobre os factos afirmou que a Reclamante e a 

mãe em Novembro de 2019 tiveram de ir tomar banho à sua habitação, e quanto à persiana 

avariada, sabe porque foi o marido que a reparou, e mais não disse. 

 A Testemunha Ana Rita Dias Figueira, lojista, solteira, residente com a reclamante 

e mãe, Maria de Fátima, na habitação em crise desde 06/11/2019, relativamente aos factos 

disse que o cilindro deitava água pelo tubo, não viu a persiana avariada, viu a sanita 

entupida, não sabe nada das torneiras, nem dos lavatórios, o chão levanta perto do wc, e 

começou depois de uma inundação naquele wc, e mais não disse 

 A Testemunha Albino José Valente Braz, comercial da imobiliária Remax, tio da 

Requerente, tendo sido um dos mediadores do negócio aos factos afirmou que só a 

torneira da cozinha era nova, vendo as restantes a dar problemas, o cilindro vertia água 

pelos tubos, uma das sanitas teve de ser retirada para ser desentupida, faltavam as ligações 

na banca, nada sabe sobre a inundação no wc, e persiana não subia nem descia. 

 Por seu turno, a testemunha Henrique Manuel Ferreira Andrade, contabilista 

certificado, cliente da Requerida, afirmou ter tido contacto telefónico de uma senhora a 

09/12/2019 reclamando não conformidades no imóvel em questão e bem assim o corte de 
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fornecimento de energia elétrica que entretanto havia ocorrido. Nada mais sabendo a este 

propósito. 

 A Testemunha Miguel Arbona Palmeiro Gonçalves Braga, mediador imobiliário, 

teve contacto com o negócio, não tendo estado presente na visita ao imóvel pela 

Requerente, por se tratar de uma angariação conjunta e o colega ter dispensado a sua 

presença, nada sabendo diretamente. 

 A Testemunha Ana Luisa da Silva Gonçalves Machado Neto, Advogada, casada 

com o socio gerente da Requerida, a propósito dos factos em questão afirmou ter, 

conjuntamente com o auxílio de uma outra pessoa, efetuado a limpeza do apartamento, 

afirmando a inexistência das não conformidades reclamadas no vaso sanitário e nas 

canalizações, à exceção da banca pois era inexistente, não tendo também ensaiado as 

torneiras, e mais não disse. 

 Desta feita, a matéria dada por provada resulta da conjugação da referida prova 

testemunhas e por declarações de parte com a prova documental junta aos autos: 

 Fls. 4-11 dos autos – escritura de compra e venda do imóvel 

 Fls. 12-21 dos autos – contrato de fornecimento de energia elétrica 

 Fls 22 dos autos – email do agente imobiliário comunicando as não conformidades 

datado de 13/11/2019 

 Fls. 44-50 dos autos – contrato promessa de compra e venda do imóvel em questão 

 Fls 51-53 dos autos – troca de correspondência eletrónica entre Luis Baldaque e 

Hugo Neto 

Relativamente à fixação da matéria dada como não provada, resultou da ausência 

de mobilização probatória credível, que permitisse ao Tribunal aferir da veracidade dos 

factos, após a análise dos documentos juntos, bem assim perante ausência de 

Testemunhas ou outra prova cabal dos mesmos. Isto porque: 
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Fls. 23 dos autos  – fotografia cuja data e local se desconhece 

Fls 24 dos autos – orçamento para substituição de termoacumulador emitido a “D. 

Fátima”, desconhecendo-se o local de instalação do mesmo não se pode retirar o efeito 

pretendido deste documento 

Fls. 25-26 e 54 -57 dos autos – faturas emitidas a consumidor final ou a Fátima Braz 

não se podendo retirar o efeito pretendido destes documentos 

Fls. 28 dos autos – email remetido por Fátima Braz não se pode retirar o efeito 

pretendido deste documento 

Fls. 30 dos autos – anúncio publicitário de um imóvel que não resulta provado que 

seja o imóvel em questão nos presentes autos 

Fls. 61 – 64 dos autos – relatório fotográfico de local desconhecido, não resultando 

provado tratar-se do imóvel em questão e não resultando das mesmas a totalidade das não 

conformidades elencadas  

** 

3.3. Do Direito 

É inelutável afirmar que se está perante uma compra e venda de bem imóvel de 

consumo. Uma relação contratual que une Consumidor/ Requerente e, neste caso, 

Vendedor Profissional/ Requeridas, tendo por objeto um bem de consumo, de natureza 

imóvel, tal qual as definições legais previstas nas al. a), b) e c) do artigo 1º-B do Decreto-

Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril. 

Regulada em Lei especial, a presente relação contratual decorrente da compras e 

vendas de consumo está, consequentemente, sujeita à tutela conferida pelo Decreto-Lei 

n.º 67/2003, de 8 de Abril e pela Lei n.º 24/96, de 31 de Julho e pela Lei Civil Geral em 

tudo mais quanto forem as mesmas omissas. 
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Ora, resulta do disposto no artº 4º da LDC que os bens destinados ao consumo 

devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam, segundo as normas legalmente 

estabelecidas, ou na falta delas, de modo adequado às legitimas expectativas do 

consumidor, estabelecendo-se um prazo de garantia mínima de 5 anos para os bens 

imóveis, a contar da entrega do imóvel, como in casu, nos termos conjugados com o 

disposto no n.º 1 do artigo 5º do DL n.º 67/2003 de 8/04. 

Estando, então, o vendedor obrigado a entregar ao consumidor bens que sejam 

conformes com o contrato de compra e venda, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

2º daquele mesmo DL n.º 67/2003. Consignando o n.º 2 daquele mesmo artigo presunções 

ilidíveis de conformidade valendo como regras legais de integração do negócio jurídico, 

suprindo a insuficiência ou inexistência de cláusulas que estabeleçam as características e 

qualidade da coisa a entregar ao consumidor, conforme o contratualmente acordado. 

Referindo-se assim a não conformidade do bem com a descrição que é feita pelo 

vendedor, não possuir as características que o vendedor tenha apresentado como amostra 

ou modelo, não ser adequado ao uso específico para o qual o consumidor o destinou e que 

informou o vendedor quando celebrou o contrato, ou não ser adequado à utilização 

habitualmente dada a bens do mesmo tipo, e, ainda, não apresentar as qualidades e o 

desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, que o consumidor possa razoavelmente 

esperar, face à sua natureza. 

Respondendo o vendedor, perante o consumidor, por qualquer falta de 

conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue, nos termos do n.º 1 

do artigo 3º do DL n.º 67/2003, 08/04. E, presumindo-se legalmente, nos termos do n.º 2 

daquele normativo, que a falta de conformidade que se venha a manifestar num prazo de 

cinco anos, no caso de bens imóveis, eram já existentes na data da entrega do bem ao 

consumidor, exceto se tal for incompatível com a natureza da coisa ou com as 

características da falta de conformidade. 

Deste modo, o legislador reforçou a tutela do consumidor no campo probatório da 

manifestação de falta de conformidade. Destarte, a prova da existência do defeito, ainda 
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que se manifestasse nos cinco anos de prazo de garantia, consistiria uma verdadeira 

probatio diabolica. 

Provada, que seja, pelo comprador/ consumidor a existência do defeito manifestado 

dentro dos cinco anos de garantia, nos bens móveis, a lei libera o mesmo da prova 

acrescida de que tal defeito não ocorreu supervenientemente à entrega – Ac. TRP de 

14/09/2009 e CALVÃO DA SILVA, in Venda de Bens de Consumo, Revista, Aumentada 

e Actualizada, 4ª Ed. Almedina, págs. 97 e seguintes. 

Por opção legislativa, e uma vez mais numa manifesta tutela probatória do 

consumidor, prevê, conforme referido, o artigo 2º, no seu n.º 2 do DL n.º 67/2003, 

algumas presunções de não conformidade, de entre as quais, e no que ao caso aqui 

importa, presume-se que não são conformes com o contrato se se verificar que o bem 

não apresentar as qualidades e o desempenho habitual nos bens do mesmo tipo e que 

o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem, e, 

eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas 

pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante nomeadamente na publicidade 

e na rotulagem – al. d). 

A presunção legal plasmada na al. d do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de 

08/04, transporta-nos para a regra da coincidência, ou seja, para se afirmar conforme ao 

contrato, o bem de consumo adquirido apresentará as qualidade e o desempenho habituais 

nos bens do mesmo tipo – trata-se do critério da qualidade média no cumprimento das 

obrigações genéricas, segundo juízos de equidade, nos termos do disposto no art. 400º do 

CC – neste sentido, CALVÃO DA SILVA, ob. cit. pág. 91. 

Dúvidas não restam, que a prova desta não coincidência do bem de consumo 

adquirido às qualidades e ao desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 342º do C.C. incumbem ao aquirente/ consumidor. 

Prova, esta, que a Requerente logrou obter, à exceção, conforme resulta da matéria 

factual e respetiva motivação da inexistência de chaves de correio e da cozinha, e bem 

assim quanto à inexistência de ligação de água da banca da cozinha. 
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Estas referidas não conformidades resultam provadas por expressa confissão da 

Reclamada, confessando-se ainda devedora da quantia de €129,14 para reparação da 

segunda e assunção da reparação da primeira. 

Ora, em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem 

direito a que seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, à 

redução adequada do preço ou à resolução do contrato – n.º 1 do art. 4º DL nº 67/2003, 

08/04. 

 “O consumidor pode exercer qualquer dos direitos (…), salvo se tal se manifestar 

impossível ou constituir abuso de direito nos termos gerais” – n.º 5 do artigo 4º do DL 

67/2003 de 08/04. 

Apesar de não hierarquizados, colhemos a tese de que, a escolha do consumidor no 

direito a exercer se deve pautar pelos princípios basilares do direito civil, mormente, pelo 

exercício do direito, pelo consumidor, dentro das balizas que a dogmática civilística 

desenhou para o mesmo. Que será o equivalente a dizer que, não pode o consumidor, sob 

a égide da inexistência de hierarquia dos direitos que lhe são conferidos, abusar desse 

mesmo direito, tornando o disposto no n.º 5 do artigo 4º do DL n.º 67/2003, de 08/04, 

indissociável do regime do abuso do direito previsto no artigo 334º do C.C. 

O art. 334º do C.C. estabelece que “é ilegítimo o exercício de um direito, quando o 

titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou 

pelo fim social ou económico desse direito”, entendendo-se que a desproporcionalidade 

entre a vantagem do titular e a desvantagem de outrem pode caber no âmbito deste 

preceito, desde que se encontrem verificados os demais pressupostos. 

Assim, em termos genéricos, pode dizer-se que a escolha do consumidor encontra-

se limitada pelo respeito pelo princípio da boa-fé. 

Na presente demanda arbitral, a diminuição do preço (por devolução de €129,14) e 

reparação da não conformidade de falta de chaves, são adequadas à pretensão da 

Requerente, por convicção deste Tribunal, sem mais considerações. 
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Pelo que, há que proceder parcialmente a pretensão da Reclamante. 

* 

4. Do Dispositivo 

Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação parcialmente 

procedente: 

1) Condenando a Reclamada a pagar à Reclamante a quantia de €129,14; 

2) Condenando a Reclamada a proceder à reparação das não conformidades 

referentes à falta de chave da porta que liga a cozinha à varanda e dos correios; 

3) Absolvendo a Reclamada no demais peticionado. 

 

Notifique-se 

Porto, 02/09/2021 

A Juiz-Árbitro, 

 

(Sara Lopes Ferreira) 
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