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Proc. n.º 2395/2020 
RECLAMANTE: LILIANA RAQUEL MENDES SILVA COSTA  
RECLAMADA: CONFORAMA PORTUGAL, S.A. 
  

Resumo da sentença para efeitos do artigo 6.º da Lei 144/2015, de 8.11: 
 
1. De acordo com regime legal relativo à compra e venda de bens de consumo 

e às garantias a ela associadas, o vendedor responde perante o consumidor por 
qualquer falta de conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue, 
sendo que as faltas que se manifestem num prazo de dois a contar da data de entrega 
de coisa móvel corpórea se presumem existentes já nessa data, salvo quando tal for 
incompatível com a natureza da coisa ou com as características da falta de 
conformidade (sendo que, salvo declaração em contrário, os direitos resultantes da 
garantia se transmitem a terceiro adquirente do bem); 

2. Se a Requerente/consumidora denuncia tempestivamente à 
Requerida/vendedora que o sofá que lhe comprou “faz muito barulho ao sentar e 
parece que vai partir” e, em data posterior, o sofá acaba por partir exatamente na 
zona de onde esse ruído provinha, é legítimo presumir que tal quebra resultou do 
agravamento do defeito denunciado. 

3. A vendedora que, na sequência dessa denúncia da consumidora, enviou uma 
equipa técnica para verificar o sofá, mas não repôs a sua conformidade através de 
reparação, não pode paralisar o exercício do direito de resolução pela consumidora 
(quando, em virtude dessa omissão, o sofá partiu), sob pena de violação do princípio 
da boa-fé no cumprimento das obrigações. 

 
1. Relatório 

 
1.1. A Requerente, referindo ter adquirido no estabelecimento da Requerida, a 

26.09.2019, um sofá para equipar a sua habitação, alegou que, volvidos dois meses, 
se apercebeu de que este chiava e se encontrava, na zona inferior, com o tecido roto. 
Acrescentou ter dado conhecimento à Requerida desses factos e que esta, apesar de 
ter enviado à sua habitação uma equipa de pessoal técnico, volvidos mais de 12 meses, 
não reparou nem substituiu o sofá desconforme. 

Termina pedindo que seja declarada a resolução do contrato de compra e venda 
e, consequentemente, condenada a Requerida no pagamento da quantia que 
despendeu na aquisição do sofá. 
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1.2. Os factos essenciais alegados pela Requerente no seu requerimento inicial 
são os seguintes: 

1. A Requerida tem por objeto social o comércio a retalho de artigos de 
mobiliário, decoração e eletrodomésticos; 

2. Em 26 de setembro 2019, a Requerente adquiriu no estabelecimento da 
requerida, sito na cidade de Matosinhos, com vista a equipar a sua habitação, um sofá 
para o que despendeu a quantia de 526,91 € – doc. 1; 

3. Dois meses após a compra, a Requerente apercebeu-se de que o sofá chiava 
e se encontrava, na zona inferior, com o tecido roto; 

4. De tais factos, a Requerente deu conhecimento à requerida; 
5. Esta fez deslocar à habitação da Requerente uma equipa de pessoal técnico; 
6. Volvidos mais de 12 meses, a Requerida não reparou nem substituiu o sofá 

desconforme; 
7. A Requerente não está interessada nem na reparação nem na substituição 

do sofá, atenta a sua gritante falta de conformidade e o tempo já decorrido – artigo 
2.º, n.º 2-c) do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 abril 

 
1.3. A Requerida apresentou contestação escrita, na qual alegou, em síntese, 

que: 
1. A demandante não tem legitimidade para apresentar a reclamação objeto 

dos presentes autos; 
2. O sofá foi adquirido pela consumidora Ana Cristina Mendes da Silva Costa, 

não constando nos autos nenhuma declaração da mesma dando poderes para a 
reclamante a representar no processo de reclamação; 

3. Não tendo requerida celebrado qualquer contrato de compra e venda de um 
sofá com a reclamante, esta não tem personalidade judiciária, cfr. disposto no artigo 
11º, número 1 do CPC; 

4. Pelo que, a falta de legitimidade e personalidade judiciária é uma exceção 
dilatória que obsta ao conhecimento do mérito da causa, nos termos do artigo e 576º, 
número 2 e artigo 577º, alínea c) e e) do CPC; Ainda que assim não se entenda, 

5. A reclamante que adquiriu o sofá, dirigiu-se ao estabelecimento de 
Matosinhos da requerida onde escolheu pessoal e livremente o sofá objeto dos 
presentes autos; 

6. É falso que a reclamante tenha apresentado uma reclamação do sofá 2 meses 
após a compra, conforme registo de reclamação que anexou como documento 1; 

7. A demandada tem em exposição na sua loja sofás de vários modelos para 
que os clientes possam experimentar livremente; 
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8. Passado seis meses após a compra vem a reclamante apresentar uma 
reclamação em como as costuras do sofá estão a abrir; 

9. Um sofá em que lhe é dado um uso normal não se rasga da maneira que é 
possível verificar nas fotografias; As costuras não abrem espontaneamente como 
descreve a reclamante; 

10. Para que tal aconteça, houve um uso desadequado do mesmo, até porque 
a reclamante (que adquiriu o sofá e não que consta como reclamante) junta um vídeo 
onde mostra o sofá partido, não obstante não fazer menção a esse facto; 

11. É evidente que a reclamante partiu o sofá, e pretende a devolução do valor 
pago! 

12. O sofá até pode ter sido partido no dia seguinte à sua entrega, os sofás são 
feitos de madeira e a madeira, como decorre do senso comum, não se parte 
espontaneamente; tem de ser exercida uma força anormal para que um sofá de 
madeira se parta; 

13. Admitir a resolução de um contrato de compra e venda de um sofá que foi 
partido pelo consumidor, seria o mesmo que admitir que os consumidores que 
compram copos de vidro, e que partem os copos, no período da garantia legal de 2 
anos, poderiam pedir o valor pago pelos copos que os mesmos partiram; 

14. É evidente que a resolução do contrato de compra e venda do sofá 
pretendida pela reclamante não tem qualquer fundamento legal; 

15. Mais, ao fim de dois anos de utilização de sofá, ser restituído o valor pago 
pelo sofá, que foi utilizado durante dois anos, configuraria uma situação de claro abuso 
de direito, vedada pelo artigo 334º do Código Civil; 

16. A abertura das costuras no sofá foi causada pela madeira partida sendo que 
tal não configura um defeito de fabrico; 

17. Fica desde já afastado direito de resolução contratual fundado no defeito 
do bem adquirido que está previsto no artigo 2º do Decreto-Lei 67/2003 de 8 de abril; 

18. Os danos causados pelos consumidores não estão evidentemente 
abrangidos pela garantia legal. 

Concluiu, face ao exposto, que deve ser reconhecida a ilegitimidade da 
Requerente e a Requerida absolvida do pedido ou, caso assim não se entenda, a 
presente ação ser julgada improcedente por falta de fundamento legal para a resolução 
do contrato de compra e venda do sofá e a Requerida absolvida do pedido. 
 

2. Da (i)legitimidade ativa da Requerente 
 

Na defesa por exceção deduzida na sua contestação, a Requerida alegou, sob 
os artigos 1.º a 4.º, a falta de legitimidade e personalidade judiciária da Requerente, 
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por não ter sido ela, mas a “consumidora Ana Cristina Mendes da Silva Costa”, quem 
adquiriu o sofá objeto dos autos. 

Cumpre apreciar e decidir, ainda que para tal se antecipe parte da decisão em 
matéria de facto, a saber, o facto de o contrato de compra e venda do sofá dos autos 
ter sido efetivamente celebrado entre a Requerida e Ana Cristina Mendes da Silva 
Costa, tia da Requerente, para o doar a esta última. 

Socorrendo-nos da súmula doutrinária vertida na sentença de 25.11.2020 do 
CNIACC (Processo n.º 1292/2020; Carlos FILIPE COSTA): «Enquanto a personalidade 
e a capacidade judiciárias são “qualidades pessoais das partes” ou “requisitos abstrata 
ou genericamente exigidos para que a pessoa ou a organização possa estar em juízo 
ou possa atuar autonomamente em relação à generalidade das ações ou a certa 
categoria de ações”1, a legitimidade (processual) traduz-se na “suscetibilidade de ser 
parte numa ação aferida em função da relação dessa parte com o objeto daquela 
ação”2, constituindo um pressuposto de que depende a regularidade da instância 
destinado a garantir “a coincidência entre os sujeitos que, em nome próprio, conduzem 
o processo e aqueles em cuja esfera jurídica a decisão judicial vai diretamente produzir 
a sua eficácia”3». 

Nos termos do artigo 30.º, n.º 1, do CPC, a legitimidade ativa afere-se pelo 
interesse direto da parte em demandar, o qual justifica a atribuição ao autor (aqui 
Requerente) do poder de se dirigir ao Tribunal e formular o pedido de tutela do direito 
de que se arroga titular contra o réu (aqui Requerida), em cuja esfera jurídica pretende 
ver reconhecidos os efeitos correspondentes ao exercício daquele direito. 

Atento o exposto, a Requerente, parte da relação jurídica em causa nos 
presentes autos e proponente desta ação, é quem juridicamente pode fazer valer a 
pretensão deduzida perante a Requerida, admitindo que tal pretensão tenha 
existência, não podendo deixar de lhe ser reconhecido interesse direto em demandar, 
atenta a sua posição em relação ao objeto da ação, nos termos e para os efeitos do 
n.º 1 do artigo 30.º do CPC. 

Improcede, assim, a exceção dilatória de ilegitimidade ativa invocada pela 
Requerida. 
 

3. Objeto do litígio e questão de direito a solucionar 
 

 
1 ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, 2.ª edição revista, 
Coimbra, Coimbra Editora, 1985, p. 131. 
2 Carlos LOPES DO REGO, Legitimidade das partes e interesse em intervir em processo civil, in Revista do Ministério 
Público, Ano 11, n.º 41, pp. 37-86, em especial, p. 40. 
3 Jorge Augusto PAIS DO AMARAL, Direito Processual Civil, 12.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p. 119. 
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Em face do exposto nos pontos anteriores, cabe apreciar se assiste à 
Requerente o direito a ver resolvido o contrato de compra e venda, com a consequente 
devolução do preço, o que implica que se apure se estão verificados os pressupostos 
constitutivos desse direito. 
 

4. Fundamentos da sentença  
4.1. Os factos 
4.1.1. Factos provados 
 
a) A Requerida tem por objeto social o comércio a retalho de artigos de 

mobiliário, decoração e eletrodomésticos; 
b) No dia 26.09.2019, a tia da Requerente, Ana Cristina Mendes da Silva Costa, 

acompanhou-a ao estabelecimento da Requerida, sito na cidade de Matosinhos, para 
lhe oferecer um sofá destinado a equipar a habitação daquela; 

c) Nas circunstâncias referidas na alínea precedente, a identificada tia da 
Requerente comprou um sofá, pelo preço de 526,91 €, que imediatamente ofertou à 
Requerente, e foi entregue na morada desta por funcionários da Requerida; 

d) Desde a altura da compra, a Requerente notou que o sofá fazia barulho ao 
sentar, mas considerou que esse problema resultaria do facto de ser novo e 
convenceu-se que passaria com o tempo; 

e) Como o barulho se foi agravando, e temendo que o sofá efetivamente 
partisse, por mensagem de correio eletrónico enviado a 24.02.2020, a Requerente 
reportou esse facto à Requerida (referindo expressamente que “o sofá faz muito 
barulho ao sentar parece k vai partir”) e solicitou o seu arranjo; 

f) No dia 5.03.2020, a Requerida enviou uma equipa técnica a casa da 
Requerente para efetuar uma verificação ao sofá, na sequência da qual fez constar a 
seguinte observação manuscrita no documento que consta de fls. 23: “Cliente diz 
quando se senta no sofá faz barulho”; 

g) Por mensagem de correio eletrónico de 10.03.2020, a Requerida comunicou 
à Requerente, que o seu departamento do serviço pós-venda tinha recebido a 
“incidência do produto SAV 2020030530012549 entregue pela equipa de transporte 
especializada”, informando-a de que o prazo máximo estimado de resolução do 
processo seria de 30 dias; 

h) Por mensagem de correio eletrónico de 6.09.2020, a Requerida informou a 
Requerente: “Em resposta ao seu email e como já lhe foi dito anteriormente a sua 
reclamação não foi aceite pelo fornecedor, pois não se trata de um defeito de fabrico 
mas sim de um defeito causado por uma utilização indevida do mesmo. Portanto, não 
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está coberto pela garantia. Caso pretenda podemos sim pedir um orçamento para 
solucionar a situação”. 

i) Em data que não foi possível apurar, mas posterior à verificação a que se 
alude na alínea f), efetuada pela Requerida ou por pessoas a seu mando, a 
Requerente, notando que o sofá tinha uma zona afundada, apercebeu-se que este 
tinha uma tábua partida, na parte que sustenta as almofadas, situada a meio do sofá 
– rotura esta localizada no mesmo sítio de onde provinha o barulho que a Requerente 
reportou à Requerida por email de 24.02.2020; 

j) Na parte interior da mesma zona do sofá identificada na alínea precedente, 
que coincide com a zona em que os ferros do sofá deslizam, o tecido do forro encontra-
se rasgado. 
  

4.1.2. Factos não provados 

De entre os factos alegados, com pertinência e interesse para a boa decisão da 
causa, julga-se não provado que: 

a) A Requerente deu um mau uso ao sofá objeto dos autos. 
 

4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto 
 

O Tribunal formou a sua convicção apreciando livremente, e à luz das regras da 
experiência comum, o conjunto da prova produzida nos autos, recorrendo ao exame 
dos documentos juntos ao processo pela Requerente e pela Requerida, às declarações 
de parte da Requerente e ao depoimento da testemunha por si arrolada, mais 
considerando factos instrumentais que resultaram da instrução e discussão da causa 
[artigo 5.º, n.º 2, alínea a), do CPC]. 

Mesmo tendo presente as reservas e cautelas com que sempre deve ser 
valorada a prova por declarações de parte – impostas pelo facto de se tratar de um 
meio probatório assente nas afirmações de um sujeito processual assumidamente 
interessado no objeto do litígio –, o Tribunal considerou que a Requerente se 
apresentou em audiência arbitral a relatar de forma objetiva, clara, isenta e sem 
hesitações, os factos que eram do seu conhecimento direto, sendo por isso possível 
extrair, com suficiente segurança, a partir das suas declarações (nalguns casos, em 
articulação com prova documental carreada), parte da matéria de facto. 

Os factos relativos ao contrato de  compra e venda e às circunstâncias em que 
foi celebrado, constantes das alíneas b) e c), resultaram da fatura junta à reclamação 
inicial e das declarações de parte da Requerente. Nelas, esta explicou com precisão e 
detalhe que se deslocou à loja da Requerida com a sua tia, com o propósito de esta 
lhe pagar um sofá escolhido pela Requerente e lho oferecer, versão que foi confirmada 
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pela testemunha, sua tia, e encontra apoio no facto de a morada indicada naquela 
fatura ser a da residência da Requerente. 

Os factos vertidos nas alíneas d) e e) resultaram sobretudo das declarações de 
parte da Requerente, apoiadas no teor da mensagem de correio eletrónico que esta 
enviou à Requerida no dia 24.02.2020. 
 A matéria provada constante das alíneas f), g) e h) resulta do teor dos 
documentos a que nelas se alude. Quanto a esta última alínea, acrescenta-se que, de 
acordo com a explicação dada pela Ilustre Mandatária da Requerida, a primeira 
comunicação à Requerente de que os danos no sofá não seriam cobertos pela garantia 
terá ocorrido no dia 18.03.2020, como parece resultar do documento junto à 
contestação, a fls. 18. Em todo o caso, por se considerar relevante a comunicação em 
si mesma e evanescente a data concreta em que ela primeiramente terá ocorrido, deu-
se por assente, apenas, o teor do documento referido na alínea h). 
 Os factos constantes da alínea i), relativos às circunstâncias em que a 
Requerente se apercebeu de que a tábua do sofá estava partida, foram dados como 
provados com base nas declarações de parte que esta prestou em audiência e no 
depoimento da testemunha. A convicção de que essa quebra da tábua ocorreu depois 
da visita dos técnicos que a Requerida enviou para procederem à verificação do sofá, 
assenta numa ilação presuntiva baseada em regras da experiência quotidiana (artigo 
351.º do Código Civil): sabendo-se, por um lado, que os técnicos efetuaram a 
verificação do sofá em virtude das queixas da Requerente constantes no email referido 
na alínea e) – nomeadamente, de que “o sofá faz muito barulho ao sentar parece k 
vai partir” – e que, por outro lado, estes técnicos fizeram constar a observação de que 
a “Cliente diz quando se senta no sofá faz barulho” (cfr. doc. de fls. 23), é de inferir 
que a tábua do sofá tivesse partido depois desse momento. De facto, se a tábua 
estivesse partida na data da verificação do sofá, os técnicos teriam necessariamente 
detetado e assinalado esse facto. 

O Tribunal deu como provada a quebra da tábua do sofá, em si mesma, bem 
como os rasgões a que se alude na al. j), com base nas declarações de parte da 
Requerente e no depoimento da testemunha arrolada; de resto, essas anomalias, para 
além de serem visíveis nas fotografias e vídeo juntos aos autos pela Requerente, foram 
admitidas pela Requerida na sua contestação. 

Finalmente, por tal alegação de facto não ter resultado minimamente 
evidenciada pela atividade instrutória produzida nos presentes autos, julgou-se não 
provado o facto, alegado pela Requerida na sua contestação, de que a Requerente 
teria dado um mau uso ao sofá. 
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4.2. Do direito 
 
Da matéria de facto julgada provada resulta ter sido celebrado um contrato de 

compra e venda de um sofá, mediante o preço global de 526,91 € (IVA incluído). 
Os contratos de compra e venda de bens de consumo celebrados entre 

profissionais e consumidores encontram-se submetidos à disciplina do Decreto-Lei n.º 
67/2003, de 08/04 (doravante, LVBC). Face às definições constantes no artigo 1º-B 
desse diploma, será consumidor “aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados 
serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso não profissional, por 
pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica que vise a 
obtenção de benefícios”. 

Revertendo ao caso dos autos, a situação concretizada nos factos apurados 
integra o âmbito de aplicação da referida LVBC, desde logo, o seu âmbito objetivo, 
uma vez que se trata de um contrato de compra e venda que tem por objeto um bem 
de consumo. Mas também o seu âmbito subjetivo, dado que se trata de um contrato 
celebrado entre, por um lado, um consumidor, e, por outro lado, um profissional. A tia 
da Requerente, Ana Costa, porque comprou o sofá para uso pessoal (tendo-o doado, 
ato contínuo, à Requerente, que o aceitou, enquanto donatária, também para uso 
pessoal) é uma consumidora (assim como a Requerente); a Requerida, porque o 
vendeu no exercício da sua atividade empresarial, é profissional4. 

O presente litígio encontra-se, portanto, sujeito a arbitragem necessária pela 
circunstância de se verificarem, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo artigo 
14.º da Lei de Defesa do Consumidor (Lei n.º 24/96, de 31 de julho, doravante LDC): 
trata-se de um litígio de consumo; o seu valor económico é considerado reduzido por 
não exceder a alçada dos tribunais judiciais de primeira instância, atualmente situada 
em cinco mil euros (n.º 3 do artigo 14.º da LDC conjugado com o n.º 1 do artigo 44.º 
da Lei da Organização do Sistema Judiciário); e foi submetido à apreciação de tribunal 
arbitral por opção expressa da consumidora. 

O direito dos consumidores à qualidade dos bens e serviços consumidos, bem 
como à reparação dos danos, está consagrado no artigo 60º da Constituição da 
República Portuguesa, sendo que a LDC explicita que “os bens e serviços destinados 
ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e a produzir os 
efeitos que se lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas, ou, na 
falta delas, de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor” (artigo 4.º). 

 
4 Aliás, se o n.º 1 do artigo 4º da LVBC refere que o consumidor tem direito a que a conformidade seja reposta 
sem encargos, o seu n.º 6 estabelece que “os direitos atribuídos pelo presente artigo transmitem-se a terceiro 
adquirente do bem” (conquanto este terceiro pudesse ser qualificado como consumidor caso  tivesse sido parte 
no contrato inicial, como na situação dos autos). 
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O n.º 1 do artigo 2.º da LVBC impõe ao vendedor “o dever de entregar ao 
consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda”, 
acrescentando-se no nº 1 do artigo 3.º que “o vendedor responde perante o 
consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que o bem 
lhe é entregue”.  

Precisando o que deve entender-se por conformidade do bem com o contrato, 
o n.º 2 do artigo 2.º da LVBC elenca critérios para determinar o que consta do contrato 
(a prestação acordada pelas partes). A lei consagrou, dessa forma, um elenco de 
presunções indiciárias, de natureza absoluta, da desconformidade contratual, 
consubstanciadas em parâmetros ou circunstâncias cuja verificação é suficiente para 
integrar um incumprimento por parte do vendedor. Nos termos dessa norma, 
verificando-se algum dos factos enumerados nas suas alíneas, presume-se que os bens 
de consumo não são conformes com o contrato. 

No caso em apreciação, é indiscutível que sofá objeto do contrato de compra e 
venda não apresenta as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza desses 
bens – cfr. artigo 2.º/2-d). 

Sabendo-se que “o vendedor responde perante o consumidor por qualquer falta 
de conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue”, falta 
averiguar, agora, perante uma concreta desconformidade, em que consiste essa 
responsabilidade do vendedor perante o consumidor (ou, pelo prisma oposto, que 
direitos assistem ao consumidor perante o vendedor) e durante que período temporal 
essa responsabilidade lhe é imposta. 

A resposta à primeira questão é dada pelo n.º 1 do artigo 4º da LVBC: “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”. 

A resposta à segunda, encontra-se no n.º 1 do artigo 5.º, que estabelece o 
prazo da garantia legal de conformidade – lapso de tempo durante o qual o defeito da 
coisa há de manifestar-se para o comprador poder exercer os direitos que lhe são 
reconhecidos: “O consumidor pode exercer os direitos previstos no artigo anterior 
quando a falta de conformidade se manifestar dentro de um prazo de dois ou de cinco 
anos a contar da entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa móvel 
ou imóvel”. Estando em causa coisas móveis usadas, o prazo de garantia legal “pode 
ser reduzido a um ano, por acordo das partes” (cfr. artigo 5º/2). 

O momento relevante para apreciar a falta de conformidade é o da entrega do 
bem, pelo que, se outras regras não fossem aplicáveis ao caso senão aquelas que até 
aqui se referiram, a responsabilidade do vendedor pelas desconformidades que se 
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viessem a manifestar posteriormente ficaria dependente de o consumidor alegar e 
conseguir provar que tais faltas de conformidade já existiam na data da entrega, ainda 
que só em gérmen (já que a regra geral constante do artigo 342.º do Código Civil é a 
de que “àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado”, enquanto “a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos 
do direito invocado compete àquele contra quem a invocação é feita”). 

Tendo em conta que a prova da anterioridade da desconformidade se revelaria 
extremamente difícil para o comprador (“prova diabólica”), a LVBC consagrou a 
presunção de que as faltas de conformidade dos bens de consumo manifestadas no 
prazo de 2 anos, tratando-se de bens móveis corpóreos como os dos autos (ou no 
prazo de 5 anos, tratando-se de bens imóveis), já existiam no momento da entrega 
desses bens, cabendo ao vendedor, que responde por qualquer desconformidade 
verificada no momento da entrega, provar o contrário (cfr. artigo 3.º/2). Em face desta 
presunção de anterioridade, o consumidor apenas terá que provar a celebração do 
contrato e a falta de conformidade do bem de consumo com aquele, assumindo a lei 
que a desconformidade manifestada posteriormente já existia no momento da entrega. 

Como se decidiu no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 4 de 
junho de 2015, proferido no processo C‑497/13 (Froukje Faber), «esta flexibilização 
do ónus da prova em benefício do consumidor assenta na constatação de que, no caso 
de a falta de conformidade só se manifestar posteriormente à data de entrega do bem, 
fazer a prova de que essa falta já existia naquela data pode revelar‑se “um obstáculo 
intransponível” para o consumidor’, ao passo que é geralmente mais fácil para o 
profissional demonstrar que a falta de conformidade não existia no momento da 
entrega e que resulta, por exemplo, de uso inadequado feito pelo consumidor». 

Desta forma, durante todo o período da garantia legal de 2 anos (por estarem 
em causa bens móveis), o legislador libertou o consumidor do ónus de provar que a 
falta de conformidade já existia no momento da entrega. 

Para ilustrar a previsão da norma, Jorge MORAIS CARVALHO5 dá como exemplo 
um automóvel que se incendeia, para concluir que “as caraterísticas da falta de 
conformidade podem demonstrar que o incêndio se ficou a dever a um facto externo 
ao bem e posterior à entrega, não se aplicando a regra da dispensa ou liberação”, 
acrescentando que se as caraterísticas da falta de conformidade não forem claras no 
sentido de que o incêndio se ficou a dever a um facto externo ao bem se mantém a 
chamada presunção da existência de falta de conformidade no momento da entrega 
do bem, “cabendo ao vendedor provar que se deve a facto posterior que não lhe seja 
imputável, nomeadamente por ser imputável ao comprador ou a um terceiro”. Paulo 

 
5 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo, Almedina, Coimbra, 2021, 7ª Edição, Reimpressão., 
pp. 321- 322. 
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MOTA PINTO refere o exemplo do consumidor que, cinco meses depois da compra, 
“aparece com um vaso de porcelana partido”6. 

É certo que, no litígio dos autos, apenas ficou provado que a Requerente 
denunciou à Requerida que “o sofá faz muito barulho ao sentar parece k vai partir”7. 
Porém, por um lado, deve salientar-se que o regime instituído pela LVBC não tutela 
apenas as desconformidades que afetem o desempenho do bem8, pelo que sempre 
teria o Tribunal de julgar desconforme com o contrato um sofá que faz um tal barulho 
ao sentar que parece que vai partir. Por outro lado, se a Requerente fez essa denúncia 
tempestivamente e, em data posterior, o sofá acabou por partir exatamente na zona 
de onde esse ruído provinha, é legítimo presumir (artigos 349.º e 351.º do CC) que 
tal quebra resultou do agravamento do defeito denunciado. 

Nessa medida, considerou-se irrelevante não se ter apurado, concretamente, a 
data em que a tábua do sofá partiu, já que a factualidade apurada permite concluir, 
de forma segura, que essa quebra se ficou a dever a circunstâncias relativas ao próprio 
bem, já indiciadas pela desconformidade oportunamente denunciada. 

Quanto à denúncia, em concreto, da quebra do sofá – cuja ocorrência e 
circunstâncias em que se poderia ter verificado não foi possível confirmar com exatidão 
–, acompanhando aquela que se julga ser a melhor doutrina, adiante-se que não se 
vislumbra “qualquer utilidade na exigência de nova denúncia da falta de conformidade, 
que apenas se agravou”9. 

Acresce que, conforme se deixou expresso a propósito da motivação da matéria 
de facto, a Requerida reconheceu, na contestação, que tinha conhecimento da quebra 
da tábua do sofá e dos rasgões a que se alude na al. j) dos factos provados – o que 
tanto poderia ter resultado dos elementos probatórios juntos pela Requerente com o 
requerimento inicial como evidenciar um conhecimento anterior à propositura da 
presente ação arbitral. Em todo o caso, tendo a denúncia como objetivo informar o 
vendedor de que o bem não se encontra em conformidade com o contrato, ela torna-
se desnecessária se este profissional reconhecer essa falta de conformidade (artigo 
331.º/2 do CC). Ora, a denúncia da quebra do sofá até podia ser feita nos articulados 

 
6 Paulo MOTA PINTO , “Anteprojeto de diploma de transposição da Diretiva 1999/44/CE para o direito português. 
Exposição de Motivos e Articulado”, Estudos de direito do consumidor, n.º 3,  2001,  p. 211, nota 67. 
7 A Requerida parece referir-se a esta problemática quando, na contestação, refere que a Requerente “(…) junta 
um vídeo onde mostra o sofá partido, não obstante não fazer menção a esse facto”. 
8 No mesmo sentido, Jorge MORAIS CARVALHO exemplifica que “(…) um risco não afeta o desempenho de um 
carro, mas o carro será desconforme com o contrato se o objeto do contrato não for um carro riscado” – cfr. 
Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 288. 
9 É o que sustenta, face ao atual regime legal, Jorge MORAIS CARVALHO, depois de observar que, na versão 
originária da LVBC, se colocava a questão de saber se a falta de conformidade que se agravasse depois da 
denúncia se encontrava abrangida por essa denúncia – cfr. Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 349. 



 
 
 
 
 

           TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO 

 

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

Rua Damião de Góis, nº 31 loja 6 – 4050-225 Porto - Tel. 225029791 / 225508349 - Fax 225026109  
e.mail: cicap@cicap.pt  www.cicap.pt   

 

da ação judicial, arbitral ou nos julgados de paz10 (embora se considere que esta 
hipótese não tem aplicação ao caso dos autos, face ao que ficou dito quanto à 
desnecessidade de a Requerente voltar a denunciar uma desconformidade que se 
agravou, na sequência daquela que foi oportunamente denunciada). 

A presunção de anterioridade é suscetível de ser ilidida pelo vendedor que, para 
tanto, terá de provar – e não basta alegar, muito menos de forma vaga e 
indeterminada – o facto concreto, posterior à entrega, que gerou a falta de 
conformidade (sendo que a principal via utilizada pelos profissionais consiste 
precisamente na prova do mau uso ou do uso incorreto do bem pelo consumidor)11. 

No caso dos autos, a Requerida limitou-se a alegar, de forma genérica, que teria 
havido um uso desadequado do sofá e que teria que ser exercida uma força anormal 
para que este partisse (mas não arrolou testemunhas nem produziu qualquer outra 
prova sobre as alegadas desconformidades daquele sofá em concreto). 

Assim, na falta de outros elementos de prova – que ao vendedor cabia 
apresentar –, o Tribunal considerou legítimo admitir que as desconformidades 
tivessem resultado de um defeito “de origem” daquela unidade. Ou, dito de outra 
forma, as características das faltas de conformidade do sofá não possibilitaram ao 
Tribunal afastar a hipótese de que estas pudessem ter surgido apesar do seu uso 
normal e prudente. 

Em suma, atento o regime legal traçado: a Requerente/consumidora apenas 
tinha que alegar e provar a falta de conformidade, não estando obrigada a provar nem 
a causa dela nem que a sua origem é imputável à Requerida/vendedora; a esta última 
cabia alegar e provar que essa desconformidade, sendo posterior à data da entrega 
(ou seja, como vulgarmente se diria, não sendo “de origem”), se devia antes a facto 
posterior que não lhe era imputável, e que deveria necessariamente concretizar. 
 Assim, por força do regime de distribuição do ónus da prova, o Tribunal não 
pode senão concluir que as faltas de conformidade detetadas já existiam no momento 
em que o sofá foi entregue à Requerente. 

Essa violação do dever de entrega conforme com o contrato confere à 
Requerente a faculdade de exercer os direitos previstos artigo 4º/1 da LVBC, ou seja, 
os direitos de reparação, substituição, redução do preço ou resolução do contrato 
(acrescente-se que, para além dos direitos referidos e independentemente deles, 
assistia à Requerente o direito a ser indemnizada pelas perdas e danos causados pelas 
faltas de conformidade, de acordo com os princípios gerais, em especial dos artigos 
12.º, n.º 1, da LDC, verificados os respetivos pressupostos). 

 
10 Neste sentido, por todos, Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., pp. 347-349. 
11 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 320. 
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 Manifestando-se a falta de conformidade dentro do prazo de garantia, como se 
viu, e por estar em causa bem móvel, a Requerente tinha dois meses após a sua 
verificação para a denunciar ao profissional (cfr. artigo 5.º-A/2 da LVBC), sob pena de 
caducidade dos direitos que lhe assistiam. Por outro lado, a Requerente exerceu 
judicialmente esses direitos  dentro do prazo de 2 anos previsto na LVBC para o caso 
de bens móveis, contados da data da denúncia (cfr. artigo 5.º-A/3). 
 É certo que, conforme se deu por assente, num primeiro momento, a 
Requerente solicitou à Requerida a reparação do sofá. Simplesmente, por estarem em 
causa bens móveis, a reparação deveria ter sido realizada pela Requerida num prazo 
razoável, tendo em conta a natureza do defeito, mas sempre num prazo máximo de 
30 dias e sem grave inconveniente para aqueles, em obediência ao disposto no n.º 2 
do artigo 4º da LVBC – o que não sucedeu. 
 Ora, o incumprimento desse prazo para reparação confere ao consumidor o 
direito de optar imediatamente por outra solução, por se considerar definitivamente 
incumprido o contrato. Por outro lado, se é certo que, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 4º da LVBC, a escolha por qualquer uma das soluções se encontra limitada 
pelo abuso de direito e pela impossibilidade, deve entender-se que, em regra, a não 
reposição por parte do vendedor, nomeadamente através de reparação ou 
substituição, afasta a qualificação como abusiva da escolha pelo consumidor de outro 
direito, nomeadamente a resolução do contrato12. 
 Aliás, o direito do consumidor a exigir a resolução do contrato (ou uma redução 
adequada do preço) se o vendedor não tiver encontrado uma solução num prazo 
razoável encontra-se consagrada expressamente no artigo 3.º, n.º 3, 2.º parágrafo, 
da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio de 1999, e não pode deixar de ser aplicada por 
força do princípio da interpretação conforme do direito nacional com o direito da União 
Europeia, que impõe se interprete o diploma de transposição à luz da Diretiva. 
 No caso dos autos, julga-se que essa solução se impõe com acrescida 
intensidade. De facto, se a Requerida, na sequência da denúncia da Requerente, 
enviou uma equipa técnica para verificar o sofá, mas não repôs a sua conformidade 
através de reparação, não pode paralisar o exercício do direito de resolução pela 
Requerente quando, em virtude dessa omissão, o sofá acabou por partir, sob pena de 
violação do princípio da boa-fé no cumprimento das obrigações, previsto no artigo 
762.º, n.º 2, do CC. 

Quanto ao argumento, invocado pela Requerida na sua contestação, segundo 
o qual “(…) ao fim de dois anos de utilização de sofá, ser restituído o valor pago pelo 
sofá, que foi utilizado durante dois anos, configuraria uma situação de claro abuso de 
direito, vedada pelo artigo 334º do Código Civil” , bastará assinalar que a resolução 

 
12 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 327. 
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tem efeito retroativo, nos termos do artigo 434.º, nº. 1 do Código Civil, e a falta de 
conformidade presume-se existente no momento da entrega (artigo 3.º da LVBC), pelo 
que a regra é a de que o consumidor não tem de pagar qualquer valor pela utilização 
do bem13. 

Concluindo, face à factualidade provada, assiste à Requerente o direito à 
resolução do contrato de compra e venda do sofá, operada por via da declaração 
resolutiva constante do requerimento inicial da presente ação14, a qual importa a 
destruição dos efeitos daquele acordo de vontades, devendo ser restituído tudo o que 
tiver sido prestado: a compradora-consumidora terá a obrigação de restituir à 
vendedora o bem não conforme e a vendedora-profissional a obrigação (recíproca) de 
restituir à compradora o respetivo preço. 

 
 
 
5. Decisão 
 
Face ao exposto, julgando-se totalmente procedente a ação, declara-

se resolvido o contrato de compra e venda dos autos, e condena-se a 
Requerida a restituir à Requerente a quantia de  526,91 € (ficando esta com 
a obrigação de restituir o sofá, sem que tenha que suportar quaisquer 
encargos com essa restituição – cfr. artigo 4.º/1 da LVBC). 

 
Notifique-se. 

 
 
 
Porto, 11 de outubro de 2021. 

 
 

O Juiz Árbitro, 
 
 

Alberto Saraiva de Menezes 

 
13 Neste sentido, Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 336. 
14 Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 11.03.2021 (Processo: 1021/18.2T8AMT.P1; Relator: Aristides 
RODRIGUES DE ALMEIDA), no qual se decidiu que «A resolução corresponde a uma declaração negocial receptícia 
do comprador ao vendedor e por isso deve considerar-se efectuada através da presente acção e da citação da ré 
para a contestar». 


