SENTENÇA
PROC nº. 48/2020
TAC
GAIA
Requerente: Júlio de Jesus, devidamente identificado nos
autos.
Requerida: Minisom, SA, devidamente identificada nos autos.

Vem o requerente alegar que, em 3/6/2020, por força das
dificuldades de audição de que padece e dos aparelhos auditivos que
usa, efetuou uma consulta nas instalações da requerida, uma vez que no
aparelho auditivo esquerdo sente feedback, falta de perceção e
aumento e diminuição do volume de som, e no aparelho direito a
audição muito fraca.
Consequentemente,

os

aparelhos

foram

analisados

e

verificaram existir um problema de humidade nos dois aparelhos.
Regressado a casa testou os aparelhos, percebendo que o direito
melhorou bastante, e o esquerdo continuava com um problema de
feedback, perceção e volume de som que sobe e desce quando ouve
televisão.
Como tal e baseado nos factos supra vem peticionar o
reembolso da quantia paga no valor de 2.344,50 € acrescida de IVA de
6%, no valor global de 2.485,17 €, contra a devolução do aparelho
auditivo esquerdo - junta fatura da requerida datada de 21/9/2017, com
o valor de compra para os dois aparelhos de 4.689,00 €.
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A requerida devidamente citada, apresentou contestação,
impugnando os factos vertidos na reclamação e concluindo pela
improcedência da reclamação e consequente absolvição da requerida
do pedido efetuado.
Assim, refere, que efetivamente vendeu ao requerente um par
de aparelhos de audição da marca “GN ReSound”, em 21/9/2017 e que
posteriormente os trocou por outros de marca “Oticon”, em 10/10/2018.
A requerida sempre prestou toda a assistência necessária e
imprescindível para auxiliar o requerente, pois que tem plena consciência
da importância dos serviços que presta.
Alguns dos problemas indicados pelo requerente referem-se a
ligações por fio defeituosas, excesso de humidade e até mesmo botões
partidos, todas questões de manutenção e uso dos mesmos que a
requerida sempre corrigiu, sem qualquer custo associado face ao
período de garantia ainda em vigor.
Outros

problemas

foram

indicados

pela

requerente

relacionados com a instabilidade da insonorização, do feedback e da
perceção auditiva.
No que respeita à perceção auditiva (dificuldade em perceber
conversas cruzadas em ambientes de ruído e com vários intervenientes),
trata-se de uma queixa comum, mas que deriva das imperfeições de
uma tecnologia ainda em evolução, não sendo passível de correção por
parte dos fabricantes (Email - doc 1).
No

que

respeita

ao

feedback

e

à

instabilidade

da

insonorização dos aparelhos auditivos, estes são problemas que poderão
ser corrigidos ou reduzidos, sendo que, sempre que a requerida os
diagnosticou nos aparelhos do requerente logo elaborou as necessárias
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correções, recebendo sempre a confirmação do requerente que tinham
tido sucesso na intervenção efetuada.
Recorrentemente, o requerente regressa com os mesmos
problemas, sendo que os profissionais/técnicos de audiologia que
inspecionaram os aparelhos auditivos, verificaram que os mesmos vinham
com alterações nas carcaças que não foram realizadas nos serviços da
requerida.
A par destas alterações os técnicos verificaram ainda que estes
vinham com laca colocada pelo próprio requerente.
Diz ainda que o requerente confessou ter um amigo
audiologista na Alemanha que lhe ensinava a modificar os aparelhos,
sendo que a requerida sempre o informou que não o devia fazer.
A requerida repudia, pois, o pedido efetuado pelo requerente.
A requerida já substituiu os aparelhos sempre que achou
necessário, já os reparou e continua a prestar os serviços de manutenção,
gratuitamente, conservando o seu bem funcionamento, mesmo tendo
verificado a existência de anomalias resultantes da intervenção não
autorizadas de terceiros e mesmo do requerido, que têm gerado
manutenção desnecessária e custos extra assumidos pela requerida.
Foi ouvida a testemunha indicada pelo requerente:
Jurena Michele Lima de Jesus, filha do requerente, não reside
com este, não tendo demonstrado conhecimentos dos factos alegados
pelo requerente.
Nunca acompanhou o requerente às consultas de audiologia,
mas conhece o assunto em virtude das queixas apresentadas por este.
Quando fala com o pai por vezes os aparelhos emitem sons
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incomodativos. Desconhece qual o problema, mas sabe que o aparelho
avariava várias vezes.
Por sua vez a requerida indicou duas testemunhas, que
também foram ouvidas:
Celso

Cruz

Martins,

diretor

técnico

da

requerida

que

testemunhou com clareza e isenção bem como conhecimento da
situação em causa.
Refere que a solução mais indicada para o requerente e que
lhe melhoraria a audição seria o uso de dois aparelhos retroauriculares
(exteriores) mas que o requerente não aceita usar.
Que o requerente tem perda de audição há muitos anos e que
fizeram várias tentativas de configuração e ajustamento dos aparelhos.
O problema de feedback resulta dos movimentos da
mandíbula, que fazem deslocar o aparelho.
O aparelho não possui qualquer problema. Mais refere que
repararam sempre as reclamações efetuadas pelo requerente.
Esta testemunha já recebeu um email do requerente datado
de 17/9/2018 (junto aos autos) onde informa que está muito contente.
Sabe que o requerente coloca laca nos aparelhos e que já o
avisou que este procedimento o poderá levar a perder a garantia. O
requerente chegou mesmo a colar o aparelho que se tinha partido.
Vera Mónica da Costa Branquinho, técnica da requerida,
Audioprotesista, residente na Rua do Monte, 30 em Santa Maria da Feira.
Testemunhou

com

isenção,

imparcialidade

e

total

conhecimento dos factos.
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A atividade desta consiste na afinação, manutenção, limpeza,
desumidificação, troca de filtros nos aparelhos auditivos. Refere que os
aparelhos usados pelo requerente são já o segundo par, que vieram
substituir os primeiros.
O problema de audição do requerente resolve-se com
aparelhos retroauriculares, que são mais potentes e adequados às
necessidades deste.
Os aparelhos que usa e que deles reclama, estão no máximo
da potência, não são adequados ao nível de audição do reclamante,
daí que este diga que apresentam problemas. Refere que programou
sempre os aparelhos e que o requerente tem sempre as mesmas queixas.
Já fizeram muitas carcaças, do lado esquerdo já efetuaram
mais de 5 reparações e intervenções na carcaça, e um outro aparelho
não resolve o problema.
O próprio requerente faz intervenções no aparelho para
engrossar a cápsula e fez esta intervenção nos aparelhos da requerida.
O aparelho faz feedback porque está no máximo e tem de se baixar o
volume, mas fazendo-o o requerente deixa de ouvir.
Reitera que o próprio aparelho atingiu o limite para as
dificuldades de audição do requerente.
Cumpre decidir:
A requerida juntou aos autos vários documentos que
reproduzem o histórico das consultas efetuadas ao requerente e das
intervenções, desde 2017 a 2020, que constam de cinco páginas
completas bem como o histórico das reparações efetuadas aos
aparelhos (uma página completa).
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Tal reflete que efetivamente a requerida tem envidado todos
os esforços para auxiliar o requerente nas dificuldades de audição de
que padece.
A requerida foi sempre diligente nas ações empreendidas em
relação ao requerente.
A requerida apresenta-se com uma atitude responsável e
consciente da atividade de saúde que desempenha e do auxílio que
deve prestar aos utentes que dela carecem.
Verificou-se, ainda, que efetivamente o requerente não
pretende usar o aparelho auditivo adequado para as dificuldades que
apresenta, quais sejam, dois aparelhos retroauriculares, de uso externo e
visíveis, e insistentemente pretende extrair dos aparelhos que usa,
capacidades que estes não têm, aliás os aparelhos internos que usa
estão no máximo da potência, no máximo da capacidade destes.
Não se aplica o disposto no DL n.º 67/2003, de 08 de Abril,
VENDA DE BENS DE CONSUMO E DAS GARANTIAS A ELA RELATIVAS na
versão

atualizada,

pois

que

considera-se

inexistir

qualquer

desconformidade do bem na aceção deste diploma.
Existe uma desadequação do bem, do produto, que
progressivamente se vai agravando, ou seja, os aparelhos auditivos
usados pelo requerente, são no momento e dadas as dificuldades de
audição do requerente, incapazes de satisfazer as necessidades deste,
não por existir qualquer desconformidade ou defeito, mas tão somente
porque estão no máximo das capacidades.
Acrescendo, repete-se que o requerente recusa o uso dos
aparelhos auditivos adequados.
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Face ao exposto,
Não assiste, pois, razão ao requerente. Inexiste qualquer
problema com o aparelho. Ainda, não pode assacar-se qualquer
responsabilidade ou incumprimento à requerida, pelo contrário, esta tem
agido diligentemente tendo em vista a resolução das dificuldades
auditivas apresentadas pelo requerente.
Nestes termos,
Julga-se a presente reclamação totalmente improcedente, por
não provada, e consequentemente, absolve-se a requerida do pedido
efetuado.
Sem custas por não serem devidas
Registe e notifique
VILA NOVA DE GAIA, 8/11/2020

Rui Moreira Chaves
Juíz Árbitro
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