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SENTENÇA 

Proc nº. 1231/2020 

CICAP PORTO 

 

Requerente: Tiago Manuel Barros Cunha, devidamente 

identificado nos autos. 

Requerida: JD Sports, denominação alterada para Sportibérica, 

sociedade de artigos para desporto, SA, 501925937, R Soeiro Pereira 

Gomes, lote 1, 9º. B, 1600 LIsboa. 

 

Vem o requerente alegar que em 11/5/2019, pelas 15,00H, 

comprou um par de sapatilhas de marca Nike, modelo Air force 1. Pagou-

as às 15.04H, e no momento em que se encontrava à porta do centro 

comercial decidiu verificá-las e reparou que as mesmas apresentavam 

sinais de uso.  

Reclamou na loja e o gerente desta recusou a troca do artigo. 

Mais tarde, pelas 15,45 H regressou acompanhado do pai, com o mesmo 

intuito e o gerente recusou a troca destas.  

Necessitou de comprar umas sapatilhas novas no valor de 75,00€. 

Prova que não conseguiu fazer. 

Ouvida a testemunha indicada pelo requerente, Manuel Pinto 

Cunha, pai e residente na mesma morada do requerente. 
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Confirma a compra das sapatilhas e ainda que se deslocou à loja 

após a compra, acompanhado do filho, para reclamar a troca do artigo. 

Refere que apesar de não ter a caixa que as embalava, viu terra no 

interior desta, e na sola das sapatilhas notam-se vestígios. Tinham vincos 

de uso e marcas de meias pretas ou azuis escuras no interior. Diz ainda 

que teriam de ter sido calçadas por alguém. 

Todavia, o depoimento deste não convenceu inteiramente o 

tribunal uma vez que existem muitas disparidades, pois que, refere que 

tirou as fotos juntas aos autos, na loja, no dia em que lá foi, e confrontado, 

vem esclarecer que, afinal, foram tiradas em casa, porque o pavimento 

é o de casa deste e no dia 13 de Maio de 2019, data aposta nas fotos.  

Refere que redigiu a reclamação no mesmo dia da compra, que 

está junta aos autos, mas que é ilegível. 

De facto, das fotos junta aos autos resulta que as sapatilhas em 

causa foram usadas, mas não ficou provado que o tenham sido antes da 

venda.  

As fotos são posteriores à venda. Dois dias após. Em casa do 

requerente, e não na loja como inicialmente a testemunha referia. 

Não existem outros factos, nem outras provas. 

Cumpre decidir: 

Inexiste prova da compra das sapatilhas de “substituição” no 

valor de 75,00 €. 
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Inexiste prova que as sapatilhas foram usadas antes da compra. 

As fotos são posteriores à compra. 

A testemunha apresenta um depoimento com falhas e sem 

convicção. Não estava presente no momento da compra. Não sabe 

qual a hora da compra. 

Face ao exposto, 

Decide-se julgar a presente reclamação totalmente 

improcedente, por improvada, e consequentemente absolver-se a 

reclamada do pedido efetuado. 

Sem custas por não serem devidas 

Registe e notifique 

Porto, 9/9/2021 

 

Rui Moreira Chaves 

Juiz árbitro 

 


