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Proc. n.º 48/2020 TAC Matosinhos 

Requerente: Sílvia Margarida Mateus 

Requerida: Brancotex – Reparação de Equipamentos Industriais, Unipessoal, Lda. 

SUMÁRIO: 

I - Deve ser qualificado como empreitada de consumo o contrato celebrado por quem destina a obra 

encomendada a um uso não profissional e alguém que exerce, com carácter profissional, uma determinada 

atividade económica, a qual abrange a realização da obra em causa, mediante remuneração; 

II – Ao contrato de empreitada de consumo aplica-se, não o regime geral do CC, mas o regime 

especial da responsabilidade pelos defeitos das obras nos contratos de empreitadas de consumo, cuja 

disciplina se encontra plasmada no DL nº 67/2003, de 8 de Abril, com as alterações introduzidas pelo DL 

nº 84/2008, de 21 de Maio, tal qual se depreende já do n.º 1 do artigo 34º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 

16/01, Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração; 

II – A prova da existência de vícios no bem de consumo objeto de intervenção, ou seja 

desconformidade do bem face às qualidades e ao desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 342º do C.C. incumbe ao dono da obra/ consumidor. 

 

1. Relatório 

1.1. A Requerente, pretendendo a condenação da Requerida no pagamento de uma indemnização 

no valor de €40,00 (valor que terá de despender para adquirir outro casaco), acrescida da restituição do 

quantitativo de €6,00 pago a título de preço pelo serviço prestado, vem, em suma alegar na sua reclamação 

inicial que contratou com a Requerida um serviço de limpeza a seco de um casaco que já apresentava 

algumas quebras, não obstante oriundo da intervenção da Requerida o casaco ficou completamente 

danificado não permitindo mais a sua utilização, incumprindo por conseguinte a Requerida nas suas 

obrigações contratuais. 

1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, impugnando os factos apresentados pela 

Requerente na sua Reclamação inicial, vem em suma alegar que a peça já estava danificada quando entrou 
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nas suas instalações, estando o tecido já fragilizado, conforme escrito no talão da entrega da peça e 

relativamente ao valor do serviço prestado considera que também não deverá ser restituído. 

* 

2. Objeto de Litígio 

A presente querela cinge-se na questão de saber se se verifica ou não a existência de causa 

justificativa para resolução do contrato de prestação de serviço celebrado entre Requerente e Requerida e 

condenação desta na restituição do montante entregue a título de preço e bem assim pagamento de uma 

indemnização no montante de €40,00. 

* 

3. Fundamentação 

3.1. Dos Factos 

3.1.1. Dos Factos Provados 

Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral: 

1. A Requerida tem por objeto a prestação de serviços de limpeza; 

2. A Requerente é uma consumidora dos serviços prestados pela Requerida para uso não 

profissional; 

3. A 26/05/2020 a Requerida contratou com a Requerente, na loja desta sita em Matosinhos, 

o serviço de limpeza de três casacos, pelo qual pagou a quantia de €24,00, correspondendo 

€6,00 ao serviço prestado no casaco cor-de-rosa 

4. No momento da entrega dos casacos, a Requerente alertou a funcionária da Requerida que 

um dos casacos, o cor-de-rosa, apresentava umas pequenas quebras na zona da borda do 

capucho, junto à gola do lado esquerdo; 

5. A funcionária pegou o casaco e analisou as quebras referidas pela Requerente; 

6. Posteriormente, a Requerida anotou num papel a informação sobre o casaco em causa 

7. A 29/05/2020, a Requerente deslocou-se à loja da Requerida para levantar dois dos casacos, 

entre eles o casaco aqui em questão; 
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8. Nessa data o casaco apresentou-se todo danificado do lado esquerdo, não podendo mais ser 

utilizado pela Requerente. 

 

3.1.2. Dos Factos não Provados 

Resultam não provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral: 

1. Para comprar um casaco igual ao que a Requerida danificou, a Requerente terá que 

despender um montante nunca inferior a €40,00 

2. A 26/05/2020 o casaco já apresentava os mesmos danos que apresentou em 

29/05/2020, estando em iguais condições após a intervenção da Requerida. 

* 

3.2. Motivação 

 A fixação da matéria dada como provada resultou da audição da Requerente e legal representante 

da Requerida e do depoimento das testemunhas apresentadas, além da demais prova documental que a 

seguir se fará referência. 

 Quanto à matéria dada por provada a mesma resulta assente por acordo das partes, na realidade a 

Requerida não colocou em causa o vínculo contratual que unia as partes nem o montante do valor pago a 

título de preço nem tão pouco que o casaco quando entregue apresentava quebras. Bem como não foi 

colocado em causa o estado do casaco aquando a sua restituição à Requerente. Dando-se assim a matéria 

versada assente por acordo e corroborada pelas Testemunhas arroladas Maria Susana Cruz Veloso de 

Carvalho e Antónia Leite Perdigão Alves Caridade e declarações de parte de Requerente e legal 

Representante de Requerida que corroboraram tais factos, ainda em consonância com o vídeo exibido em 

sede de audiência de arbitragem respeitante ao momento da entrega do casaco à Requerida para prestação 

do serviço de limpeza e a prova documental carreada aos autos a fls. 5 (talão com a referencia ao preço e 

à existência de quebas) e fls. 6 – relatório fotográfico do estado do casaco no momento da restituição à 

Requerente, 
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Relativamente à fixação da matéria dada como não provada, resultou da ausência de mobilização 

probatória credível, que permitisse ao Tribunal aferir da veracidade dos factos, após a análise dos 

documentos juntos, bem assim perante ausência de Testemunhas ou outra prova cabal dos mesmos. 

Assim, nos termos do disposto no artigo 342º do CC, no que se reporta à repartição do ónus 

probatório, sempre caberia à Requerida fazer prova de que o casaco já se encontrava naquele estado no 

momento em que fora entregue para limpeza, o que não logrou, não se compadece com o termo “quebras” 

o estado do casaco no momento da recolha, havia pois a Requerida de ter zelado por assegurar o concreto 

estado do casaco no momento em que lhe fora entregue. 

Nem tão-pouco, com os mesmos fundamentos legais, logrou a Requerente fazer prova do montante 

que terá de despender para aquisição de produto de iguais características. 

* 

3.3. Do Direito 

A relação contratual controvertida mais não é do que uma empreitada de consumo. Ou seja, “deve 

ser qualificada como empreitada de consumo o contrato celebrado por quem destina a obra encomendada 

a um uso não profissional e alguém que exerce, com carácter profissional, uma determinada atividade 

económica, a qual abrange a realização da obra em causa, mediante remuneração” – Ac. do TRL de 

09/02/2010. 

Assim, tendo o consumidor contratado os serviços profissionais de outra pessoa (singular ou 

coletiva) para realização de serviço de limpeza/ lavandaria/tratamento de pele, este obriga-se em relação 

àquele primeiro à realização daquela obra, mediante o pagamento de um preço. 

Ora, ao contrato de empreitada de consumo aplica-se, não o regime geral do CC, mas o regime 

especial da responsabilidade pelos defeitos das obras nos contratos de empreitadas de consumo, cuja 

disciplina se encontra plasmada no DL nº 67/2003, de 8 de Abril, com as alterações introduzidas pelo DL 

nº 84/2008, de 21 de Maio, tal qual se depreende já do n.º 1 do artigo 34º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 

16/01, Regime Jurídico de Aceso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração. 

Assim, grosso modo, se poderá afirmar que mediante o pagamento de um preço, obrigação do 

consumidor, o prestador de serviço contra obriga-se a efetuar a limpeza/lavagem do casaco entregue, 
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sendo que a este propósito, por não ser de interesse para a demanda, nos evitamos sobre longa 

deambulação acerca da guarda da coisa, como obrigação secundária ou como manifestação de união 

contratual entre contrato de empreitada e contrato de depósito. Não obstante, deixamos já antever uma 

tendência para afirmar a primeira das hipóteses como a que cremos melhor qualifica juridicamente a 

questão. 

Todo o negócio jurídico deve ser pontualmente cumprido e no cumprimento das obrigações como 

no exercício do direito correspondente devem as partes procederem de boa-fé (arts.406º, nº1 e 762º, nº 2 

do CC). 

O principal direito do dono da obra traduz-se no direito de exigir do empreiteiro a obtenção do 

resultado a que este se obrigou e como contra polo a sua obrigação principal consubstanciada no 

pagamento do preço acordado, já que a retribuição é um elemento essencial do contrato. 

Diz o art.4º nº1 do DL nº 67/2003 – “Em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, 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”. 

Acresce o direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes do 

fornecimento de bens ou prestações de serviços defeituosos, nos termos do art.12º, nº1 da Lei nº24/96 de 

31/7. 

Perante o defeito da coisa (conceito funcional), o consumidor tem o direito à reparação, à 

substituição, à redução do preço, à resolução, e à indemnização. 

Muito embora a obrigação de conformidade com o contrato decorra já dos princípios gerais e do 

regime legal do contrato de compra e venda e de empreitada no Código Civil (arts.406, 763, 1208) e da 

própria Lei de Defesa do Consumidor (art.4º), ela é expressamente imposta no art. 2º, nº1 do DL 

nº67/2003, pois “o vendedor (leia-se empreiteiro) tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam 

conformes com o contrato de compra e venda (empreitada)”. 

Por sua vez, o nº 2 do art. 2º do DL 67/2003 consagra determinados “factos-índices” de não 

conformidade, de tal forma que se comprovados presume-se a desconformidade (presunção juris tantum). 

mailto:tac@cm-matosinhos.pt


 

 

 
 
  
 

TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO 
 
 
 

 
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 

As faltas de conformidade devem existir no momento da entrega do bem ao consumidor, 

presumindo-se existentes já nessa data caso se manifestem num prazo de dois ou cinco anos, a contar da 

entrega de coisa móvel ou imóvel, respetivamente (art. 3º nºs 1 e 2 do DL nº 67/2003). 

Verifica-se identidade na noção de defeito no regime da compra e venda e na empreitada, podendo 

decompor-se em “deformidade” e “vício“. 

        O vício apresenta-se como “deficiência ou alteração na forma, na estrutura da composição da 

coisa que resulta da sua conceção, execução, produção, fabrico”, e a deformidade como desvio 

relativamente ao acordo das partes”. 

No fundo, em qualquer caso, o defeito resulta de dois aspetos: desvio relativamente ao acordo das 

partes, nomeadamente quanto a qualidades especiais da coisa; vício que ponha em causa (ainda que 

parcialmente) a finalidade da coisa (P. MARTINEZ, “Compra e venda e empreitada”, Comemorações dos 

35 Anos do Código Civil, vol.III, pág.246). 

         Noutra perspetiva, adota-se um “conceito funcional de defeito” em que se “privilegia a 

idoneidade do bem para a função a que se destina”, a partir de uma conceção subjetiva de defeito (as 

partes determinaram no contrato as características fundamentais da coisa e o fim) ou de uma conceção 

objetiva (função normal das coisas da mesma categoria) - cf. CALVÃO DA SILVA, Compra e venda de 

Coisas Defeituosas, 4ª ed., pág.42 e segs.. 

Segundo a “teoria da norma” e porque facto constitutivo do direito, compete ao autor o ónus de 

alegar e provar o defeito, ou seja, a falta de conformidade (art.342º, nº 1 do CC), tanto para o direito civil 

comum, como para a legislação específica da tutela do consumidor (cf., por ex., PEDRO MARTINEZ, 

Cumprimento Defeituoso, pág.273 e segs.; Ac STJ de 21/5/2002, C.J. ano X, tomo II, pág.85, Ac STJ de 

11/10/2007, de 15/2/2005, disponíveis em www dgsi.pt.). 

A este propósito, refere CALVÃO DA SILVA que “a prova da falta de conformidade, vale dizer, a 

não correspondência do bem recebido ao bem convencionado, cabe ao comprador [consumidor], com a 

ajuda, na falta de cláusulas específicas, das presunções do nº2 do art.2º, demonstrando as qualidades ou 

características que as ditaram para se considerarem devidas” (Venda de Bens de Consumo, 3ª ed., pág.74). 
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Ora, e no que ao caso importa, para que se possa, então afirmar o cumprimento integral por parte 

do prestador de serviço da sua obrigação contratual, há então que lançar mão das presunções legais 

plasmadas na diversas alíneas do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de 08/04.  

Nos termos da al. d) daquele n.º 2, há, pois de haver coincidência entre a obra levada a cabo por 

aquele empreiteiro/ Requerido e a qual nos transporta para a regra da coincidência, ou seja, para se afirmar 

conforme ao contrato, a obra levada a cabo no bem entregue pelo consumidor apresentará as qualidade e 

o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo – trata-se do critério da qualidade média no cumprimento 

das obrigações genéricas, segundo juízos de equidade, nos termos do disposto no art. 400º do CC – neste 

sentido, CALVÃO DA SILVA, ob. cit. pág. 91. 

Dúvidas não restam, que a prova desta não coincidência do bem de consumo adquirido às qualidades 

e ao desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 342º do 

C.C. incumbem ao aquirente/ consumidor. 

Prova, esta, que a Requerente logrou obter, conforme supra já mencionado. 

Feita prova da não coincidência, opera a inversão do ónus probatório, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 343º do C.C., incumbindo ao Vendedor afastar a presunção legal que tal não importa uma 

desconformidade com o contrato celebrado entre as partes. O que em bom rigor se diga, a Requerida não 

logrou. 

Verdade, se diga, que efetivamente a Requerida não alegou nem conseguiu ilidir a presunção de 

que a desconformidade remonta o momento de entrega do bem ao consumidor, nos termos do disposto no 

n.º 2 do artigo 3º daquele DL 67/2003, nem tão-pouco que a desconformidade já existia no momento em 

que a Requerente lhe entregara o bem de consumo para prestação do serviço, também como já supra 

explanado. 

Ora, em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito a que seja 

reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, à redução adequada do preço ou à 

resolução do contrato – n.º 1 do art. 4º DL nº 67/2003, 08/04. 

Podendo o consumidor exercer tais direitos quando a falta de conformidade se manifestar dentro de 

um prazo de dois anos, estando em causa um bem móvel, a contar da entrega do bem – n.º 1 do art. 5º do 

DL n.º 67/2003, 08/04. 
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Podendo o consumidor exercer tais direitos quando a falta de conformidade se manifestar dentro de 

um prazo de dois anos, estando em causa um bem móvel, a contar da entrega do bem – n.º 1 do art. 5º do 

DL n.º 67/2003, 08/04. 

Ora, “o consumidor pode exercer qualquer dos direitos (…), salvo se tal se manifestar impossível 

ou constituir abuso de direito nos termos gerais” – n.º 5 do artigo 4º do DL 67/2003 de 08/04. 

Apesar de não hierarquizados, colhemos a tese de que, a escolha do consumidor no direito a exercer 

se deve pautar pelos princípios basilares do direito civil, mormente, pelo exercício do direito, pelo 

consumidor, dentro das balizas que a dogmática civilística desenhou para o mesmo. Que será o 

equivalente a dizer que, não pode o consumidor, sob a égide da inexistência de hierarquia dos direitos que 

lhe são conferidos, abusar desse mesmo direito, tornando o disposto no n.º 5 do artigo 4º do DL n.º 

67/2003, de 08/04, indissociável do regime do abuso do direito previsto no artigo 334º do C.C. 

O art. 334º do C.C. estabelece que “é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda 

manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico 

desse direito”, entendendo-se que a desproporcionalidade entre a vantagem do titular e a desvantagem de 

outrem pode caber no âmbito deste preceito, desde que se encontrem verificados os demais pressupostos. 

Assim, em termos genéricos, pode dizer-se que a escolha do consumidor encontra-se limitada pelo 

respeito pelo princípio da boa-fé. 

Na presente demanda arbitral, vem a Requerente pugnar pela resolução do contrato de prestação de 

serviço de consumo. Importando, pois, a destruição de todos os efeitos jurídicos de tal vínculo, tal qual o 

prevê o princípio da eficácia retroativa previsto no artigo 434º do C.C., implicando a devolução do valor 

pago. 

Nestes termos, não havendo elementos que permitam considerar abusivo o exercício do direito de 

resolução (nº 5 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 67/2003 e artigo 334º do Código Civil), e estando 

preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 2º (al. a) do nº 2), 3º e 4º do DL 67/2003, procede o pedido 

de resolução (…)”.  

Porém e no que se refere à indeminização equivalente ao valor do casaco, não logrou a Requerente 

fazer prova de que o havia adquirido pelo valor nunca inferior a €40,00, assim neste propósito terá que 

improceder o peticionado pela Requerente. 
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Pelo que, é parcialmente procedente a pretensão da Requerente. 

* 

4. Do Dispositivo 

Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação parcialmente procedente: 

1) Declarando resolvido o contrato celebrado entre Requerente e Requerida;  

2) Condenando a Requerida na devolução ao Requerente do quantitativo de €6,00 que lhe foi 

entregue a título de preço; e 

3) Absolvendo a Requerida no demais peticionado. 

 

Notifique-se 

Matosinhos, 10/10/2021 

A Juiz-Árbitro, 

 

(Sara Lopes Ferreira) 
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