TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

SENTENÇA
PROC Nº. 48/2021
TAC
MATOSINHOS
Requerente: Carlos José da Silva Carvalho, devidamente identificada nos
autos
Requerida: ISTORE, SA, devidamente identificada nos autos
Vem o requerente alegar que em 11/4/2019, comprou para uso pessoal, um
iPhone 6 S.
Que,

em

Março

de

2021

o

equipamento

apresentou

problemas,

consequentemente, contactou a linha de apoio, para agendar uma intervenção
ao equipamento. A marcação foi agendada apenas para 15/4/2021, dada a
situação de confinamento que se vivia por força da pandemia “covid 19”, em que
o atendimento ao público só era possível através de marcação/agendamento
prévio.
Em 15/4/2021, o equipamento foi apresentado na loja iPhone, onde
diagnosticaram as anomalias detetadas, tendo informado o requerente que já
passavam 4 dias após a garantia e que por isso o requerente teria de pagar a
reparação. O requerente discordou da posição assumida tendo apenas aceitado
assumir o custo da substituição da bateria.
Apresentou reclamação no livro de reclamações da requerida em 23/4/2021
e no livro de reclamações eletrónico da requerida.
Por força destes factos pretende o requerente que a reparação ao
equipamento em causa seja efetuada, e considerada dentro do prazo de
garantia, pois que foi no âmbito deste prazo que denunciou à reclamada os
problemas existentes no equipamento, mas que por força da situação pandémica,

Centro Comercial Antiga Câmara – Rua Brito Capelo, 223, Loja 26
4450-073 Matosinhos –Telf: 229399110/17 –Mail: tac@cm-matosinhos.pt
Protocolo com o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto

TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

a marcação para atendimento foi agendada para data posterior ao fim da
garantia.
A requerida devidamente citada, não compareceu na audiência arbitral,
nem se fez representar. Não apresentou contestação ou qualquer elemento de
prova.
Ouvida a testemunha do requerente, Filipe Miguel Pereira Carvalho, filho do
requerente e com este residente.
Confirmou na íntegra os factos integradores da reclamação apresentada.
Todos os factos relatados foram precisos e mostrou-se conhecedor destes,
pois que, era este que usava o telemóvel.
Refere ainda que o telemóvel liga, mas não se consegue usar, pois que a
bateria apresenta problemas, o som, o microfone e que por isso necessitou de
comprar outro telemóvel.
O requerente juntou aos autos vários documentos, para prova dos factos
alegados.


um print do site da requerida onde expressamente se refere que as lojas
ISTORE estarão encerradas a partir das 20h do dia 17/3, até novo aviso……



Junta vários emails trocados com a requerida, onde se refere quais são as
avarias do telemóvel, a saber:


microfone com falhas tanto em chamadas, como em gravação



entrada dos headphones com falhas,



colunas com falhas durante a reprodução áudio;



bateria com desgaste;



ecran com spot de luz no canto superior esquerdo.

áudio;
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Refere também que o custo para reparação do equipamento ascende à
quantia de 149,00 €, acrescido da quantia de 39,00 €, relativa unicamente à
substituição da bateria.
Ora, cumpre decidir:
Face à factualidade apresentada e dada como provada, é evidente que
os serviços da requerida foram contactados ainda dentro do prazo de garantia.
Devido à situação pandémica em que se vivia, com fortes restrições de contactos
e com saídas muito limitadas, as lojas da requerida estavam encerradas, tal como
o restante comércio.
Exatamente, por isso o agendamento do atendimento para entrega do
telemóvel, pecou por tardio, e foi marcado para 15/4/2021, tendo sucedido que
tal data, colocou o equipamento fora da abrangência do prazo de garantia. (4
dias após).
Por isso, os serviços da requerida recusaram a reparação.
Todavia, esta circunstância não poderá ser assacada ao requerente pois
que, diligentemente e atempadamente, providenciou pela reparação do
telemóvel, dentro do prazo.
Ora,
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
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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 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)
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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.
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
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 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
equipamento identificado nos autos e propriedade do requerente, sem quaisquer
custos para este, com exceção do valor relativo à substituição da bateria.
Sem custas por não serem devidas
Registe e notifique
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Matosinhos, 5 de Novembro de 2021

Rui Moreira Chaves
Juíz árbitro
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