Proc. n.º 770/2020 TAC PORTO
Requerente: Ana Isabel da Costa Rocha
Requerida: IStore, S.A.
SUMÁRIO:
I – A presunção legal plasmada na al. d do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de
08/04, transporta-nos para a regra da coincidência, ou seja, para se afirmar conforme ao
contrato, o bem de consumo adquirido apresentará as qualidades e o desempenho habituais
nos bens do mesmo tipo, segundo o juízo de equidade tal qual aplicável ao cumprimento das
obrigações genéricas, nos termos do disposto no art. 400º do CC.
II – 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. incumbe ao aquirente/ consumidor.
1. Relatório
1.1. A Requerente pretendendo a resolução do contrato de compra e venda celebrado
com a Requerida e a condenação desta no pagamento das deslocações no valor de €110,00 e
a título e indemnização por todo o prejuízo causado o valor de €50,00, vem em sua alegar na
sua reclamação inicial que adquiriu a 13 de Outubro de 019 um IPad 7th geração na loa da
Requerida sita no Parque Nascente e que o mesmo equipamento manifestou, desde a sua
primeira semana de utilização, não conformidades como o sejam problemas quanto ao teclado
em que havia falhas ao nível do Bluetooth quando estava emparelhado com um teclado
Bluetooth, problemas quanto à escrita: em que na utilização do word, os símbolos saltam não
podendo utilizar corretamente o mesmo e quanto ao nível das marcações em que não funciona
corretamente quer em aplicações instaladas (“note writer”, “documents”, “notebook”, etc)
bem como nas próprias da Apple, nomeadamente “Pages”, o que acontecia era que após um
período de utilização bastante curto, as marcações deixavam de poder escolher as suas
funcionalidades, ou seja, se estivesse a escrever durante um curto espaço de tempo e depois
quisesse utilizar a borracha para apagar esta já não funcionava. Mais alegando que a
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Requerida procedeu á reparação do equipamento mas que não obstante os problemas quanto
à escrita: em que na utilização do word, os símbolos saltam não podendo utilizar corretamente
o mesmo permanecem na data de hoje. Por conta destas não conformidades esteve 9 dias sem
poder utilizar o equipamento, o que lhe causou um prejuízo indemnizável no valor de €50,00,
e dirigiu-se 9 vezes à loja da Requerida, despendendo para o efeito em cada deslocação o
valor de €10,00 (num total de €90,00).

1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela total improcedência do
pedido, por um lado defendendo-se por exceção alegando a não qualificação da Demandante
como Consumidora e subsequentemente inexistência de relação de consumo, o que importa
a inexistência de poderes jurisdicionais deste Tribunal para apreciação da presente Demanda;
a ilegitimidade passiva processual e substantiva e no demais defendendo-se por impugnação,
alegando a inexistência de não conformidade do equipamento, alegando que o que está em
causa poderá eventualmente ser qualificada como não conformidade do sistema operativo
(Microsoft Office) comercializado por terceiros que não a Requerida e instalado pela própria
Demandante.

1.3. Notificada da contestação, a Requerente exerceu o respetivo contraditório, nos
termos do n.º 3 do artigo 34º da LAV.
*
2. Objeto de Litígio
A presente querela, qualificando-se como uma ação declarativa de condenação, cingese na seguinte questão, nos termos e para os efeitos do disposto na al. b) do n.º 3 do artigo
10º do C.P.C. em conjugação com o n.º 1 do artigo 342º do C.C. se se verifica ou não a
existência de causa justificativa para resolução do contrato de compra e venda e
consequentemente existe ou não direito da Requerente a ser indemnizada pela Requerida no
montante de €160,00.
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*
3. Fundamentação
3.1. Dos Factos
3.1.1. Dos Factos Provados
Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
a. A 13 de Outubro de 2019 a Requerente comprou à Requerida, que
vendeu, um Ipad 7th geração na loja desta sita no Parque Nascente;
b. A 18/11/2019, a Requerente reportou à Requerida que tinha um
problema com o Smart Keyboard da Apple apresentando a mensagem
“o acessório não é suportado por este Ipad”, tendo sido corrigido com
a atualização do sistema
c. Na mesma data a Requerente reporta que o Smart Keyboard apresenta
comportamentos estranhos como escrever sozinho, mudar os menus do
word etc, indicando ainda que experimentou outros teclados, mas que
o problema se manteve apesar do restauro com as definições de fábrica
d. A 27/11/2019 o equipamento foi devolvido à Requerente, após
diagnóstico e restauro do sistema, com inexistência de qualquer
anomalia, passando em todos os testes exigidos pela marca incluindo
testes de BlueTooth
e. A 13/12/2019 a Requerente reportou à requerida que o Ipad apresenta
problemas na utilização de aplicações de escrita como word e Pages,
sendo esses problemas manifestos tanto com a utilização do Smart
Keyboard, como outros teclados, ou sem teclados, indicando que o
mesmo acontece após uma utilização superior a 30 minutos, onde troca
formatações na parte superior do ecrã
f. A 26/12/2019 o equipamento foi restituído à Requerente perante a
inexistência de qualquer anomalia reportada, tendo passado em todos
os testes exigidos pela marca
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3.1.2. Dos Factos não Provados
Resultam não provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
i.

Atualmente o equipamento manifesta não conformidades quanto à

escrita: em que na utilização do word, e Pages os símbolos saltam não podendo a
Requerente utilizar corretamente o mesmo
**
3.2. Motivação
A fixação da matéria dada como provada resultou da audição da Requerente e
inquirição das testemunhas infra identificadas, além da demais prova documental que a seguir
se fará referência.
A Requerente, parte interessada, no seu depoimento acabou por corroborar o teor da
sua reclamação inicial, em nada divergindo do teor do mesmo, apenas acrescentando que o
sistema operativo (Microsoft Office) fora instalado pela própria não vindo instalado no
momento de aquisição do equipamento.
Por seu turno, as testemunhas que arrolou a Requerente em nada confirmaram a sua
versão dos factos, pois se a Testemunha Gabriela Pinto Barros, amiga da Requerente
desconhecia o equipamento a que a reclamação se reportava, afirmando tratar-se de um
computador e não de um tablet, pois que, como a própria referiu “não conhece o
equipamento”, também a Testemunha João Miguel Barbosa Pereira, namorado da Requerente
que apesar dessa ligação depôs de forma isenta e coerente, afirmou perentoriamente que
“atualmente o teclado funciona”, o que desde logo moldou a convicção deste Tribunal,
acompanhado dos restantes meios de prova carreados aos autos, pela atual inexistência de
qualquer não conformidade no equipamento.
As Testemunhas António José Dias Duarte de Mata e Diogo Simão Marques Salgado,
arrolados pela Requerida, funcionários da Requerida que se mostraram coerentes e isentos
apesar do vínculo laboral, tendo ambos tido contacto direto com o equipamento afirmaram
que com a primeira intervenção o não reconhecimento do Smart keyboard foi corrigido com
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a atualização do sistema e que quanto às demais anomalias reportadas, aquando a segunda
reclamação pela Requerente, não foi possível reproduzir/ verificar a existência das mesmas,
e que a existirem (o que não se verificou) sempre serão problemas do acessório e do software
do sistema Operativo
Desta feita, a matéria dada por provada resulta da conjugação da referida prova
testemunhas e por declarações de parte com a prova documental junta aos autos:
Quanto à matéria factual versada na al. a dos factos dados por provados - fatura junta a
fls. 5-6 dos autos
Quanto à matéria factual versada nas als. b e c dos factos dados por provados autorização de intervenção técnica junta a fls. 7 dos autos
Quanto à matéria factual versada na al. d dos factos dados por provados - relatório de
entrega a fls. 9 dos autos
Quanto à matéria factual versada na al. e dos factos dados por provados - autorização
de intervenção técnica junta a fls. 11dos autos
Quanto à matéria factual versada na al. a dos factos dados por provados - relatório de
entrega a fls. 12 dos autos.

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. Tanto mais que o Relatório fotográfico, junto a Fls. 13-16 dos autos,
não pode o Tribunal saber a que equipamento se reporta, pois que não foi trazido aos autos
qualquer elemento probatório que permitisse o Tribunal afirmar que se trata do equipamento
em questão.

**
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3.3. Do Direito
No que se reporta ao conhecimento das exceções dilatórias alegadas pela Requerida,
reputa este Tribunal ser extensível à demanda arbitral o princípio da prevalência do fundo sob
a forma plasmado no n.º 3 do artigo 278º do C.P.C., assim tendo em consideração a matéria
dada por provada, e o sentido da decisão integralmente favorável à Requerida, como supra se
refere, nada obsta a que se conheça de imediato o mérito da causa.
É inelutável afirmar que se está perante uma compra e venda de bem imóvel de
consumo. Uma relação contratual que une Consumidor/ Requerente e, neste caso, Vendedor
Profissional/ Requeridas, tendo por objeto um bem de consumo, de natureza imóvel, tal qual
as definições legais previstas nas al. a), b) e c) do artigo 1º-B do Decreto-Lei n.º 67/2003 de
8 de Abril.
Regulada em Lei especial, a presente relação contratual decorrente da compras e vendas
de consumo está, consequentemente, sujeita à tutela conferida pelo Decreto-Lei n.º 67/2003,
de 8 de Abril e pela Lei n.º 24/96, de 31 de Julho e pela Lei Civil Geral em tudo mais quanto
forem as mesmas omissas.
Ora, resulta do disposto no artº 4º da LDC que os bens destinados ao consumo devem
ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam, segundo as normas legalmente estabelecidas,
ou na falta delas, de modo adequado às legitimas expectativas do consumidor, estabelecendose um prazo de garantia mínima de 5 anos para os bens imóveis, a contar da entrega do imóvel,
como in casu, nos termos conjugados com o disposto no n.º 1 do artigo 5º do DL n.º 67/2003
de 8/04.
Estando, então, o vendedor obrigado a entregar ao consumidor bens que sejam
conformes com o contrato de compra e venda, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2º
daquele mesmo DL n.º 67/2003. Consignando o n.º 2 daquele mesmo artigo presunções
ilidíveis de conformidade valendo como regras legais de integração do negócio jurídico,
suprindo a insuficiência ou inexistência de cláusulas que estabeleçam as características e
qualidade da coisa a entregar ao consumidor, conforme o contratualmente acordado.
Referindo-se assim a não conformidade do bem com a descrição que é feita pelo
vendedor, não possuir as características que o vendedor tenha apresentado como amostra ou
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modelo, não ser adequado ao uso específico para o qual o consumidor o destinou e que
informou o vendedor quando celebrou o contrato, ou não ser adequado à utilização
habitualmente dada a bens do mesmo tipo, e, ainda, não apresentar as qualidades e o
desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, que o consumidor possa razoavelmente
esperar, face à sua natureza.
Respondendo o vendedor, perante o consumidor, por qualquer falta de conformidade
que exista no momento em que o bem lhe é entregue, nos termos do n.º 1 do artigo 3º do DL
n.º 67/2003, 08/04. E, presumindo-se legalmente, nos termos do n.º 2 daquele normativo, que
a falta de conformidade que se venha a manifestar num prazo de cinco anos, no caso de bens
imóveis, eram já existentes na data da entrega do bem ao consumidor, exceto se tal for
incompatível com a natureza da coisa ou com as características da falta de conformidade.
Deste modo, o legislador reforçou a tutela do consumidor no campo probatório da
manifestação de falta de conformidade. Destarte, a prova da existência do defeito, ainda que
se manifestasse nos cinco anos de prazo de garantia, consistiria uma verdadeira probatio
diabolica.
Provada, que seja, pelo comprador/ consumidor a existência do defeito manifestado
dentro dos cinco anos de garantia, nos bens móveis, a lei libera o mesmo da prova acrescida
de que tal defeito não ocorreu supervenientemente à entrega – Ac. TRP de 14/09/2009 e
CALVÃO DA SILVA, in Venda de Bens de Consumo, Revista, Aumentada e Atualizada, 4ª
Ed. Almedina, págs. 97 e seguintes.
Por opção legislativa, e uma vez mais numa manifesta tutela probatória do consumidor,
prevê, conforme referido, o artigo 2º, no seu n.º 2 do DL n.º 67/2003, algumas presunções de
não conformidade, de entre as quais, e no que ao caso aqui importa, presume-se que não são
conformes com o contrato se se verificar que o bem não apresentar as qualidades e o
desempenho habitual nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente
esperar, atendendo à natureza do bem, e, eventualmente, às declarações públicas sobre as
suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante
nomeadamente na publicidade e na rotulagem – al. d).
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A presunção legal plasmada na al. d do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de 08/04,
transporta-nos para a regra da coincidência, ou seja, para se afirmar conforme ao contrato, o
bem de consumo adquirido 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 não logrou obter, decaindo, por conseguinte, e sem mais
considerações a pretensão da Reclamante.
*
4. Do Dispositivo
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação totalmente
improcedente, absolvendo a Requerida do pedido.
Notifique-se
Porto, 10/10/2021
A Juiz-Árbitro,

(Sara Lopes Ferreira)
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