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SENTENÇA 

  Proc. 42/2021 

TAC 

MATOSINHOS 

 

Requerente: Marco Paulo Sequeira Pinto, devidamente identificado nos 

autos; 

Requerida: El corte Ingles, devidamente identificada nos autos 

 

Vem o requerente solicitar a entrega do produto Samsung Galaxy note 10, 

8 gram, 256 Gb, prateado, pelo preço indicado no site, ou seja, na quantia 

de149,00 € 

Para tal refere que efetuou a compra no site, recebeu a confirmação da 

empresa, efetuou o pagamento, e que posteriormente recebe um email 

cancelando a compra entretanto efetuada, devido a um erro informático 

totalmente alheio aos serviços da requerida. 

Junta documentação relativa à confirmação da encomenda e à troca de 

emails entre as partes e relativos a este assunto. 

 

A requerida devidamente citada, apresentou contestação, impugnando 

na totalidade a reclamação apresentada e concluindo pela improcedência da 

ação e consequente absolvição do pedido. 

Pois afirma que, que ainda não tinha sido concluído o contrato, apenas foi 

enviado ao requerido um mero aviso de receção do pedido de encomenda. 

A conclusão do contrato estava dependente da confirmação dos 

elementos essenciais da operação, pois que, podiam existir erros ou circunstâncias 

alheias que tivessem afetado o processo de divulgação dos produtos.  

Diz ainda que o reclamante conhecia os termos e condições da venda “on 

line”, que se juntam durante o processo de encomenda. (referimo-nos ao disposto 

nos arts 9º. e 10º. da contestação) 
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Mais, nos arts a 19º. da contestação nos “termos e condições da venda on 

line” na rubrica elementos sobre catálogo, preço e compra, refere-se que estes 

podem ser alterados, caso ocorram erros de programação, erros ortográficos, 

visuais ou tipográficos; e ainda no capítulo do preço, dispõe-se que este poderá 

ser alterado se ocorrerem alguma das circunstâncias já descritas. 

Ocorreu efetivamente um erro essencial sobre o produto em causa que foi 

o preço deste. 

Diz a requerida que o requerente conhece ou não deveria ignorar a 

essencialidade desse elemento, uma vez que se trata de valor muito mais baixo 

(cerca de 80% do valor do produto) 

 

Refere, ainda, a proposta de compra não se consolidou, pois que, não 

cumpriu as condições específicas existentes no capítulo do processamento da 

compra. Assim, o contrato não se concluiu por existir uma desconformidade com 

a vontade da requerida, não houve confirmação final do preço, o requerido foi 

imediatamente informado do erro. 

O preço real do produto é de 979,90 €,, por erro indicava 149,00 €.  

Não existia qualquer campanha de redução do preço (mais de 85%);  

Houve erro de programação que afetou a vontade real da requerida. 

Este erro é alheio à requerida. O requerente não pode desconhecer da 

distância entre os preços, principalmente porque conhece os preços de mercado 

do referido equipamento. 

O requerido foi reembolsado pela requerida e portanto não sofreu qualquer 

prejuízo. 

 

Foi ouvida a testemunha da requerida através de vídeo conferência, Lilia 

Cristina Correia, funcionária da requerida, no call center da loja on line, que 

acompanha os processos, quando existem erros nas vendas.  
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Conhece o caso e confirmou na íntegra e ser reservas as alegações da 

requerida plasmadas na contestação apresentada. 

 

Ainda, refere que no passo 3, no site, o cliente tem de aceitar os termos e 

condições para prosseguir com a compra e aqui prevê-se a possibilidade desse 

tipo de erros. 

Esta situação tinha de ser cancelada devido a erro alheio aos serviços da 

requerida. Não sabendo se foi a maquinaria (informático) ou se foi humano. 

 

Cumpre decidir: 

 

O DL nº 7/2004, de 7/1, nos arts 32 e 33º. refere-se a esta matéria de forma 

bem explícita, ou seja: 

o art 32º. Sob a epígrafe “Proposta contratual e convite a contratar”, dispõe 

no nº. 1 que a oferta de produtos ou serviços em linha representa uma proposta 

contratual, quando contiver todos os elementos necessários para que o contrato 

fique concluído com a simples aceitação do destinatário, representando, caso 

contrário, um convite a contratar.  

E ainda no nº. 2 , que o mero aviso de receção da ordem de encomenda 

não tem significado para a determinação do momento da conclusão do contrato. 

Por sua vez, o artigo 33.º sob a epígrafe “Contratação sem intervenção 

humana”, refere no nº. 1 que à contratação celebrada exclusivamente por meio 

de computadores, sem intervenção humana, é aplicável o regime comum (…). E 

o nº. 2 – aplica as disposições sobre erro:  

- Na formação da vontade, se houver erro de programação; 

- Na declaração, se houver defeito de funcionamento da máquina, 

- Na transmissão, se a mensagem chegar deformada ao seu destino. 

Ainda, menciona no nº. 3, que a parte contrária não pode opor-se à 

impugnação por erro, sempre que lhe fosse exigível que dele se apercebesse (…). 
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É justamente a matéria tratada nestes autos. Foi efetuada prova, 

documental (junta aos autos) e testemunhal que se tratou de erro, apesar de não 

se saber a origem do mesmo, que deu lugar a uma alteração totalmente 

desproporcionada do valor do produto em questão, que o requerente não deveria 

desconhecer, e aqui faz-se alusão ao homem médio, ao “bónus pater famílias” por 

o requerente ser consciente, capaz, bem inserido socialmente e ainda por o 

produto em questão ser um telemóvel topo de gama “Samsung Galaxy note 120”, 

com um preço indicado de venda de 149,00 €.  

Tal facto não passa despercebido.  

Nem usado teria valor tão baixo.  

Efetivamente, o contrato não foi formalizado, mas apenas um registo de 

encomenda, o requerente foi reembolsado do valor pago, pelo que inexiste 

qualquer prejuízo ou aproveitamento de qualquer das partes. O erro contratual, de 

acordo com o disposto no artigo 247.º, do CC, sob a epígrafe (Erro na declaração), 

torna o negócio anulável, desde que o declaratário não devesse ignorar a 

essencialidade desse erro. 

 

Nestes termos, 

 

Julga-se a presente reclamação totalmente improcedente porque 

improvada e em consequência absolve-se a requerida do pedido. 

 

Sem custas por não serem devidas 

 

Registe e notifique 
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Matosinhos, 8/7/2021 

 

 

 

 

Rui Moreira Chaves 

Juiz árbitro 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


