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SENTENÇA 

PROC Nº. 2445/2020 

CICAP 

PORTO 

 

 

Requerente: Jorge Manuel Lourenço Gomes, devidamente 

identificado nos autos. 

 

Requerida: Pinheiro e Rodrigues SA, devidamente identificada nos 

autos. 

 

Vem o requerente alegar que em 11/1/2020, comprou um par de 

sapatos de marca Yucca, pela quantia de 140,25 € (fatura que se junta 

aos autos, a fls ..), numa das lojas da requerida. 

No final de Agosto, face ao ruído que o sapato direito fazia ao 

caminhar, dirigiu-se às instalações da requerida, onde entregou o par de 

sapatos, explicou a anomalia e aí os deixou para reparar. 

Posteriormente, foi contactado telefonicamente pelos serviços da 

requerida, informando-o que não procederiam à reparação porque os 

mesmos possuíam umas capas e que tal alterava o equilíbrio, e que só se 

refletia no sapato direito porque provavelmente seria o pé que exercia 

maior pressão ao caminhar. 

Discordou e foi-lhe dito que se tratava da “alma do sapato”, um 

ferro que estabiliza a estrutura dos sapatos. 

Efetuou o levantamento dos sapatos em 22/9/2020.  

Nesta data apresentou reclamação no livro de reclamações da 

requerida. (cfr doc junto aos autos a fls ..) 



 
 
 
 
 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 - Fax 225026109  
e.mail: cicap@cicap.pt  www.cicap.pt   

 

 

Assim, face aos factos supra, pretende o requerente a reparação 

imediata da anomalia sentida, ao abrigo da garantia ainda em vigor. 

 

A requerida devidamente citada, apresentou contestação na qual 

impugna o teor da reclamação apresentada, requer o depoimento de 

parte do requerente e indica uma testemunha, concluindo pela 

improcedência do pedido. 

 

Assim: 

 

Expõe a requerida que o requerente utilizou os sapatos durante 

cerca de 9 meses, sem registar qualquer problema e que deste modo 

entre Janeiro e Agosto de 2020, os sapatos não apresentaram qualquer 

problema. 

Que o requerente recorreu aos serviços de um terceiro, mais 

concretamente de um sapateiro, tendo este colocado meias solas de 

borracha nos sapatos em causa.  

Foi esta alteração a causa para que os sapatos começassem a 

apresentar o referido barulho. Intervenção que nunca deveria ter 

ocorrido uma vez que tais sapatos nunca foram concebidos para 

suportar meias solas e menos ainda fabricadas em borracha. 

O modelo adquirido pelo requerente é composto apenas por sola 

de couro e não de borracha.  

A requerida fabrica um modelo de sapato com sola em borracha 

pelo que o sapato tem que ser adaptado a essa especificidade sob pena 

de comprometer a qualidade do sapato. 

 

Ora, 
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Apresenta prova documental (fotos) e prova testemunhal e ainda 

requereu o depoimento de parte, que foi deferido. 

 

Depoimento de parte do requerente: 

 

Reitera a posição assumida na reclamação confirmando todos os 

factos que aí constam. 

Todavia, acrescenta elementos de prova não existentes, pois que 

refere que colocou a capa de borracha, dois a três dias, após a compra 

dos sapatos. 

E ainda, que nos sapatos colocaram apenas umas capas de 

borracha, que estão coladas na sola original que se encontra por 

debaixo da fina camada de borracha. 

Não existiu qualquer corte na sola, qualquer modificação na 

estrutura do sapato, apenas foi colada uma fina camada de borracha 

que pode facilmente ser removida, sem qualquer dano ou estrago nos 

sapatos. 

As solas dos sapatos continuam a ser de couro.  

Refere que lhe indicaram que o problema está na “alma do 

sapato” que consiste num elemento fixador entre a sola e o tacão do 

sapato para que este não quebre ao caminhar, que faz um estalido no 

pé direito. 

O sapato esquerdo não tem esse barulho embora tivesse tido o 

mesmo tratamento, ou seja, também lhe foram colocadas capas 

coladas de borracha. 

Insiste, que a contestação labora num erro crasso, ao referir que a 

estrutura do sapato foi alterada porque lhes foram colocadas meias solas 

de borracha. 

Tal não é corresponde à verdade. 
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Ouvida a testemunha da requerida, Maria de Lurdes Martins 

Aparício Pereira, funcionária da requerida, e residente na rua de 

Terdinhade 185, 3º., Fânzeres, Gondomar. 

Refere que recebe a mercadoria e as reclamações e envia-as para 

a fábrica. Diz que conhece o assunto porque se informou.  

Esclareceu o que é “a alma do sapato”, consiste numa proteção 

entre a palmilha e a sola para que esta não ceda. 

Mais refere, que colar uma capa de borracha não altera a 

estrutura do sapato.  

Da fábrica disseram que o sapato não tinha anomalia nenhuma e 

que tinha sido alterado por outra pessoa que não o fabricante. 

 

Cumpre decidir, 

 

Ponderadas todas as provas apresentadas e os testemunhos e 

depoimento dos intervenientes, conclui-se sem margem para dúvida que 

o sapato direito do requerente, apresenta uma desconformidade, uma 

anomalia que terá de ser reparada, sendo que a colocação (através de 

cola) de uma capa de borracha, com cerca de 1mm de espessura, por 

cima da sola, não lhes alterou a estrutura, e que por isso o sapato passou 

a emitir um barulho incomodativo ao caminhar. 

A sola e a estrutura do sapato estão intactas.  

Possuem apenas uma capa de borracha colada por cima. 

Facilmente removível. 

 

Existem diferenças abismais entre uma capa de borracha e uma 

meia sola. Esta última necessita de cortes e colagens e 

consequentemente,  existirão alterações na estrutura dos sapatos.  
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Por sua vez uma capa de borracha, consiste apenas na colagem 

de borracha em cima da sola original. Não afeta, nem altera, a estrutura 

do sapato. 

  

Assim,  

a legislação aplicável ao caso vertente, mais precisamente o DL 

n.º 67/2003, de 08 de Abril, relativo à VENDA DE BENS DE CONSUMO E DAS 

GARANTIAS A ELA RELATIVAS (na versão atualizada), dispõe no artigo 1.º 

sob a epígrafe “objeto” que este diploma procede à transposição para 

o direito interno da Diretiva n.º 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Maio, relativa a certos aspetos da venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, com vista a assegurar a 

proteção dos interesses dos consumidores. 

No artigo 1.º-A - “âmbito de aplicação” - refere que o presente 

decreto-lei é aplicável aos contratos de compra e venda celebrados 

entre profissionais e consumidores, entendendo-se como «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; por «bem de consumo», qualquer bem imóvel 

ou móvel corpóreo e por «vendedor», 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) 

No artigo 2.º - “conformidade com o contrato” - O vendedor tem o 

dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o 

contrato de compra e venda, presumindo-se desconformes se não forem 

adequados à utilização habitualmente dada aos bens do mesmo tipo ou 

não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do 
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mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, 

atendendo à natureza do bem e suas características concretas. 

Neste sentido, o artigo 3.º refere que (1) o vendedor responde 

perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no 

momento em que o bem lhe é entregue, (2) ou que se manifestem num 

prazo de dois anos a contar da data de entrega de coisa móvel. 

 

No caso de falta de conformidade, o consumidor tem direito a que 

esta seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de 

substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato 

(1) Sendo que (3) a expressão «sem encargos», reporta-se às despesas 

necessárias para repor o bem em conformidade com o contrato, 

incluindo, designadamente, as despesas de transporte, de mão-de-obra 

e material.  No nº. 5, o consumidor pode exercer qualquer dos direitos 

referidos, salvo se tal se manifestar impossível ou constituir abuso de 

direito, nos termos gerais (art. 4.º) 

 

No que se reporta ao abuso de direito, refere António Menezes 

Cordeiro, in “Do abuso do direito: estado das questões e perspetivas” que 

o abuso do direito mantém-se para casos excecionais: será necessário 

estabelecer que a solução de Direito estrito repugna ao sistema; não 

deve ser tomado como “panaceia” fácil. 

Discorda-se, pois, do alegado pela requerida na contestação 

apresentada, sendo que esta continua, mesmo em relação a esta figura 

jurídica, a mencionar a meia sola de borracha, quando ficou provado 

que tal não existe, nem foi colocada nos sapatos em causa nos presentes 

autos. 

O requerente está a atuar de acordo com os direitos que a lei lhe 

confere e dentro dos limites da boa fé. 
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O prazo da garantia está estipulado no art. 5.º, sendo que o 

consumidor pode exercer os direitos previstos no artigo anterior quando 

a falta de conformidade se manifestar dentro de um prazo de dois anos 

a contar da entrega do bem móvel. 

Tais direitos são imperativos - Artigo 10.º 

 

Por sua vez, a LDC, que contém as regras base do sistema de apoio 

ao consumidor refere entre os vários direitos que lhes concede, o direito 

à qualidade dos bens e serviços prestados, bem como o direito à 

proteção económica (arts 1º. a 4º., 9º.)  

 

Cumpre decidir: 

 

A legislação supra referenciada, é aplicável ao caso em concreto. 

Os factos provados - prova testemunhal, depoimento de parte e a 

documentação junta - e ponderados, determinam a procedência da 

reclamação apresentada. 

 

Assim,  

julga-se a presente reclamação provada e procedente, e em 

consequência, condena-se a requerida a efetuar a reparação total do 

par de sapatos comprados pelo requerente, identificados nos autos, sem 

quaisquer custos para o requerente. 

 

Sem custas por não serem devidas 

 

Registe e notifique 
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Porto, 5 de Novembro de 2021 

 

 

Rui Moreira Chaves 

Juíz árbitro 

 

 


