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Processo n.º 2714/2020 
Requerente: MIGUEL JOSÉ CHAVES CAETANO e JULIANA HELENA DA CUNHA OLIVEIRA 
Requerida: ESPAÇO MAMÃS - COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, LDA. 
 

Resumo da sentença para efeitos do artigo 6.º da Lei 144/2015, de 8.11: 
 
1. Os Requerentes, referindo que adquiriram duas bases de isofix para instalação de cadeiras 

de bebé no estabelecimento comercial da Requerida, que foram instaladas por funcionários daquela, 
pelo preço de 395,90 €, alegaram ter apurado, cerca de 18 meses depois, que tais bases estavam 
deformadas, facto de que deram conhecimento imediato à Requerida, solicitando a sua reparação 
ou substituição, acrescentando que esta tinha considerado que as anomalias detetadas se deviam à 
sua má utilização e que, por esse motivo, não estavam cobertas pela garantia. Por entenderem que 
a deformação das bases compradas resultava da falta de qualidade do material e/ou conceção do 
produto (já que o veículo onde foram instaladas não sofreu qualquer acidente e estas nunca foram 
movidas), e tendo em conta que decorreram mais de 30 dias desde a comunicação da 
desconformidade, terminaram pedindo que o Tribunal julgasse resolvido o contrato celebrado, 
condenando a Requerida devolver-lhes o preço pago. 

 
2. O Tribunal, considerando que a Requerida não tinha demonstrado que a identificada falta 

de conformidade se tinha ficado a dever a uma ação externa exercida sobre os bens, posterior à sua 
entrega, imputável aos Requerentes e/ou a terceiro utilizador do bem (nem, por isso, estabelecer 
um nexo de causalidade direta entre tal facto e a anomalia detetada) julgou a ação arbitral 
procedente, declarando resolvido o contrato e condenando a Requerida a restituir aos Requerentes 
a quantia de 395,90 € (ficando estes obrigados a restituir as bases objeto desse contrato). 

 
1. Relatório 

 
1.1. O Requerente marido, referindo ter adquirido duas bases de isofix no estabelecimento 

comercial da Requerida, pelo preço de 395,90 €, em 6.01.2019, que foram instaladas no seu veículo 
por funcionários daquela, alegou ter apurado, em junho de 2020, que tais bases estavam 
deformadas, facto de que lhe deu conhecimento imediato, solicitando a sua reparação ou 
substituição, acrescentando que esta tinha considerado que as bases se encontravam danificadas 
devido à sua má utilização e que, por esse motivo, a garantia não cobria o respetivo arranjo nem 
substituição. O Requerente, por entender que a deformação das bases compradas resultava da falta 
de qualidade do material e/ou conceção do produto (já que veículo onde foram instaladas não sofreu 
qualquer acidente e estas nunca foram movidas), e tendo em conta que decorreram mais de 30 dias 
desde que comunicou a desconformidade sem que tenham sido reparadas ou substituídas, termina 
pedindo que o Tribunal julgue resolvido o contrato de compra e venda celebrado, condenando a 
Requerida a pagar-lhe a quantia de 395,90 €, tudo ao abrigo do regime instituído pelo DL 67/2003, 
de 8 de abril. 

 



 
 
 
 
 

           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   

 

1.2. Os factos essenciais alegados pelo Requerente marido no seu requerimento inicial são 
os seguintes: 

1) A Requerida tem por objeto o comércio e distribuição de produtos de criança, bebé, 
grávida e adultos, pequenos e grandes acessórios, prestação de serviços de consultoria de segurança 
infantil, gestão, informática, marketing, segurança e contabilidade; 

2) No dia 6.01.2019, o Requerente adquiriu numa loja da Requerida, sita na cidade do Porto, 
para uso no seu agregado familiar, duas bases de isofix, marca Cybex, pelo preço global de 395,90 
euros – doc 1; 

3) Ambas as bases foram instaladas pelos funcionários da Requerida no veículo do 
Requerente; 

4) Em julho de 2020, o Requerente apurou que ambas as bases estavam deformadas; 
5) Do sucedido deu imediato conhecimento à Requerida, solicitando a sua reparação ou 

substituição; 
6) A Requerida comunicou que as bases se encontravam danificadas devido a má utilização 

e que a garantia não cobria nem o arranjo nem a substituição das mesmas, citando o fabricante, 
que referiu: "Estas bases no han tenido un uso normal. Cuando un componente plástico adquiere 
ese color blanquecino, es porque se ha visto sometido a un golpe o una torsión por encima de su 
resistencia. Como se puede ver en las 3 fotos, hay varios puntos donde se ve este síntoma. Además, 
en una de ellas tiene una rotura que no surge por si sola. Como veréis en la ultima foto, tiene una 
rotura en la parte inferior. Si nunca las mueven, como se ha podido romper? Insisto, estas bases 
110 estas aptas para su uso, pero no es un problema de fabricación"; 

7) O veículo onde foram instaladas as bases não sofreu qualquer acidente e estas nunca 
foram movidas, pelo que a deformação das mesmas se deve à falta de qualidade do material e ou 
conceção; 

8) Decorreram mais de 30 dias, contados da comunicação da desconformidade detetadas 
nas bases, sem que estas tenham sido reparadas ou substituídas; 

9) Foi efetuada uma mediação através da DECO; 
10) A legislação em vigor das garantias determina, no DL 67/2003 de 8 de abril alterado pelo 

DL 84/2008 de 21 de maio – diploma legal das garantias – no seu artigo 5.°/1, uma garantia legal 
de dois anos para todos os bens móveis adquiridos em Portugal; 

11) Isto significa que durante dois anos, e no prazo de dois meses a partir do conhecimento 
dos mesmos, de acordo com o artigo 5.º-A/2 deste diploma legal, o consumidor tem a legitimidade 
de acionar a garantia legal, sem ter de pagar qualquer quantia a título de mão-de-obra, transporte 
ou peças, estando vedada esta possibilidade de cobrança por parte do vendedor de acordo com o 
artigo 4°/1 do referido diploma legal; 

12) Refere este artigo 4°/1 que o consumidor tem direito à reparação, substituição, redução 
do preço ou resolução do contrato, sendo que o legislador não hierarquiza os direitos, pelo que, a 
prerrogativa da escolha dos direitos compete ao consumidor, desde que seja com bom senso e não 
constitua abuso de direito; 

13) O prazo máximo para a reparação substituição do equipamento é de 30 dias seguidos, 
de acordo com este artigo; 
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14) Tendo em conta que o prazo legal de reparação/substituição foi ultrapassado, o 
Requerente pretende a resolução do contrato. 

Termina pedindo que o Tribunal julgue resolvido o contrato de compra e venda celebrado 
entre Requerente e Requerida, condenando-se esta no pagamento àquele da quantia de 395,90 €. 

 
1.3. A Requerida não apresentou contestação escrita. 

 
1.4. Na audiência de julgamento, o Requerente marido promoveu a intervenção principal de 

Juliana Helena da Cunha Oliveira neste processo arbitral, nos termos e com os fundamentos 
constantes no requerimento de fls. 8 – concretamente, invocando que são casados entre si e que a 
compra dos bens em causa foi realizada por ambos – tendo aquela declarado consentir na sua 
submissão à jurisdição arbitral e fazer sua a reclamação do Requerente; a Requerida, por seu lado, 
declarou consentir na adesão da interessada à arbitragem. Em face do que antecede, por despacho 
proferido na audiência, o Tribunal, considerando que se encontravam reunidos os pressupostos de 
que dependia a vinculação subsequente à  arbitragem, admitiu a sua intervenção principal na causa, 
nos termos do disposto pela alínea a) do n.º 3 do artigo 36.º da Lei da Arbitragem Voluntária. 
 

2. Objeto do litígio e questão de direito a solucionar 
Em face do exposto nos pontos anteriores, cabe apreciar se assiste aos Requerentes o direito 

a ver resolvido o contrato de compra e venda, e consequente devolução do preço, o que implica que 
se apure se estão verificados os pressupostos constitutivos desse direito. 
 

3. Fundamentos da sentença  
 

3.1. Os factos 
 
3.1.1. Factos provados 
a) A Requerida tem por escopo social o comércio e distribuição de produtos de criança, bebé, 

grávida e adultos, pequenos e grandes acessórios, prestação de serviços de consultoria de segurança 
infantil, gestão, informática, marketing, segurança e contabilidade; 

b) No dia 6.01.2019, os Requerentes compraram, numa loja da Requerida, sita na cidade do 
Porto, para uso no seu agregado familiar, duas bases de isofix para instalação de cadeiras de bebé, 
marca Cybex, pelo preço global de 395,90 €; 

c) Ambas as bases foram instaladas pelos funcionários da Requerida no veículo da 
Requerente mulher, onde permaneceram até ao dia indicado nas alíneas seguintes; 

d) No dia 20.07.2020, quando se preparavam para remover as bases e instalá-las no veículo 
do Requerente marido, os Requerentes apuram que estas se encontravam deformadas, pelo que se 
deslocaram à loja da Requerida e deram-lhe conhecimento dessas deformações, solicitando a sua 
reparação ou substituição; 

e) Ainda no mesmo dia, os funcionários da Requerida retiraram as bases do automóvel e 
disponibilizaram aos Requerentes umas bases de cortesia; 
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f) Na sequência do referido na alínea precedente, a Requerida, por mensagem de correio 
eletrónico do dia 27.07.2020, deu conhecimento da reclamação ao serviço pós-venda da marca; 

g) Por correio eletrónico do dia 29.07.2020, o serviço pós-venda da marca informou a 
Requerida que estranhava o facto de, após um ano e meio de uso, as bases terem aberto, 
informando que iria proceder à sua recolha; 

h) Por correio eletrónico do dia 31.07.2020, o serviço pós-venda informou a Requerida que 
não enviaria de volta as bases, acrescentando que estas teriam sofrido danos de alguma maneira 
anormais, já que, se as bases se instalassem no carro e se usassem corretamente, depois de 18 
meses de uso não estariam naquelas condições; 

i) A Reclamada, por correio eletrónico do dia 14.08.2020, informou que “o cliente utiliza 
sempre no mesmo carro e nunca retirou as bases”, pedindo que fosse solucionado o problema; 

j) Mediante correio eletrónico do dia 20.08.2020, o serviço pós-venda informou a Requerida: 
“Siento insistir, pero esto no sucede por si solo. O se les ha caído al suelo, o han tenido algun 
incidente com ellas. Cuando un plástico adquiere ese color blanco es porque se ha visto sometido a 
un glope o una torsión por encima de su resistencia. Como vereis em la ultima foto, tiene una rotura 
em la parte inferior. Si nunca las mueven, como se há podido romper? Insisto, estas bases no estan 
aptas para su uso, pero no es un problema de fabricación. Se compraran el 17/01/2019 y la 
incidencia nos la comunicais el 27/07/2020, 18 meses después de la compra”; 

k) Por correio eletrónico de 1.09.2020, a Requerida respondeu ao serviço pós-venda da 
marca, referindo que “(…) desde que nós instalamos no automóvel não foram retiradas. Vocês neste 
caso, como não poderá haver reparação, têm que substituir por novas ao cliente (…)”; 

l) Mediante correio eletrónico do dia 3.09.2020, o serviço pós-venda informou a Requerida: 
"Entiendo lo que dice el cliente, pero insisto que estas bases no han tenido un uso normal. Cuando 
un componente plástico adquiere ese color blanquecino, es porque se ha visto sometido a un golpe 
o una torsión por encima de su resistencia. Como se puede ver en las 3 fotos, hay varios puntos 
donde se ve este síntoma. Además, en una de ellas tiene una rotura que no surge por si sola. Como 
veréis en la ultima foto, tiene una rotura en la parte inferior. Insisto em que NO es un fallo de fabrica 
y no están aptas para su uso"; 

m) Nem o veículo da Requerente mulher onde foram instaladas as bases, nem o do 
Requerente marido, sofreram acidentes que tenham sido participados à respetiva seguradora nos 5 
anos anteriores a 11.06.2021; 

n) O fabricante das bases de marca Cybex emitiu uma declaração, em 9.10.2020, referindo 
que os seus especialistas de produto tinham verificado as fotografias que lhes haviam sido fornecidas 
e que tinham concluído que as partes brancas só podiam ter resultado de demasiada pressão feita 
na perna de apoio da base ou de choque forte, acrescentando que a parte partida não pode ser 
problema de produção; 

o) As duas bases dos autos encontram-se deformadas em vários pontos, revelando aberturas 
nas uniões laterais, sendo que uma delas apresenta uma rutura na parte inferior, não sendo aptas 
para o uso a que se destinam; 

p) O display (mostrador) de uma das bases foi danificado entre o momento em que ambas 
as bases foram entregues à Requerida, a 20.07.2020, e a data, não concretamente apurada, em  
que esta as devolveu aos Requerentes. 
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3.1.2. Factos não provados 
Para além dos factos que se encontram em contradição com os julgados provados, dos que 

ficaram prejudicados por estes e daqueles que, por serem meramente conclusivos, se devem ter por 
excluídos, e tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, não existem quaisquer outros 
factos alegados e não provados com pertinência e interesse para a boa decisão em causa. 

 
3.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto 
O Tribunal formou a sua prudente 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 pelos Requerentes e pela Requerida, às declarações de parte dos Requerentes e 
do representante da Requerida, bem como ao depoimento das testemunhas arroladas pelas partes, 
mais considerando factos instrumentais que resultaram da instrução e discussão da causa [artigo 
5.º, n.º 2, alínea a), do Código de Processo Civil]. 

A testemunha arrolada pelos Requerentes, pai do Requerente marido, no seu depoimento, 
limitou-se a confirmar que as bases foram instaladas no automóvel da sua nora e que nem este nem 
o veículo do seu filho sofreram acidentes desde que foram comprados. Já o depoimento da 
testemunha da Requerida, sua funcionária desde há 6 anos, responsável comercial de loja, versou 
sobre os procedimentos habitualmente seguidos quando são apresentadas reclamações;  
relativamente a produtos vendidos; no que toca ao caso concreto, a testemunha confirmou que 
foram os funcionários da Requerida que retiraram as bases do automóvel quando foi apresentada a 
respetiva reclamação; no mais, limitou-se a repetir as posições tomadas no caso pelo serviço ibérico 
de pós-venda da marca. 

Mesmo tendo presente a cautela com que sempre deve ser valorada a prova por declarações 
de parte – imposta pelo facto de se tratar de um meio probatório assente nas afirmações de sujeito 
processual assumidamente interessado no objeto do litígio –, o Tribunal considerou que os 
Requerentes se apresentaram 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 que se considerou provada, como se verá. Também 
o legal representante da Requerida, economista, funcionário desta há cerca de 18 anos, relatou os 
factos que eram do seu conhecimento de forma isenta e objetiva. Referiu, nomeadamente, que 
foram seguidos, no caso concreto, os procedimentos habituais no tratamento de reclamações: a 
Requerida enviou os produtos para análise do serviço pós-venda da marca, em Espanha, e 
posteriormente, imitou-se a transmitir ao cliente a opinião desta. Salientou que, de acordo com as 
informações recebidas daquele serviço, as bases teriam sido sujeitas a uma torção que não era 
normal, cuja origem se desconhece, sublinhou a confiança na marca relativamente ao tipo de 
produtos como os que estão em causa nos autos e referiu que não tinha havido outras queixas de 
avarias ou de danos semelhantes aos detetados nas bases em causa. 

Os factos vertidos na alínea b) consideraram-se provados com base no documento constante 
de fls. 5 no que toca à data da aquisição dos bens, e nas declarações dos Requerentes quanto ao 
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uso familiar a que se destinavam, a saber: permitir o transporte automóvel dos seus filhos (gémeos), 
que nasceriam pouco tempo depois da celebração do contrato de compra e venda. 

O facto de a instalação dos bens ter sido efetuada pelos funcionários da Requerida foi dado 
como provado com base nas declarações dos Requerentes e nas mensagens de correio eletrónicas 
da autoria da Requerida a que se faz referência nas alíneas i) e k). A circunstância de as bases terem 
sido instaladas no veículo da Requerente mulher e nele terem permanecido até ao dia 20.07.2020, 
resulta, sobretudo, das declarações dos Requerentes, mas encontra apoio nas mensagens da 
Requerida nas alíneas referidas. Na verdade, conquanto se admita que as referências da Requerida 
segundo as quais “o cliente utiliza sempre no mesmo carro e nunca retirou as bases” e “(…) desde 
que nós instalamos no automóvel não foram retiradas” possam ter sido motivadas pela vontade que 
tinha em ver solucionado o problema dos Requerentes, não deixam de constituir, pelo menos, um 
forte indício de que aquela, depois de inspecionar as bases,  não encontrou razões para pôr em 
causa a versão apresentada pelos Requerentes – o que, de acordo com as regras da experiência, 
não deixaria de fazer caso tivesse considerado tal versão incompatível com as características das 
anomalias reportadas. Em todo o caso, repete-se, a prova decisiva do facto em análise resultou das 
declarações dos Requerentes. 

Quanto aos factos constantes das alíneas d) e), os Requerentes, de forma objetiva e sem 
qualquer hesitação, referiram que só se aperceberam das anomalias das bases quando, pela primeira 
vez, as removeram do veículo onde foram instaladas pelos funcionários da Requerida para as colocar 
no do Requerente marido, por ocasião de uma viagem que tinham planeado a Mondim de Basto. 
Mais acrescentaram que se deslocaram, nesse mesmo dia, ao estabelecimento da Requerida, onde 
as deixaram, tendo esta fornecido umas bases de substituição, por cortesia. Por outro lado, a data 
referida pelos Requerentes coincide com a que consta do documento de fls. 11, elaborado pela 
Requerida (Assistência n.º 1907). O facto de terem sido os funcionários da Requerida a remover as 
bases foi confirmado pela testemunha arrolada por esta. 

Os factos constantes das alíneas f) a l) foram considerados provados com base nos 
documentos apresentados pela Requerida, de fls. 46 a 48, o vertido na alínea m) por referência aos 
documentos emitidos pela companhia de seguros, a fls. 21 e 22, e o da alínea n) corresponde ao 
teor do documento de fls. 33. 

O facto vertido na alínea o), ficou provado com base nas fotografias que constituem os 
documentos de fls. 25 a 31 e 34 a 37 . Refira-se que, apesar de os Requerentes terem apresentado 
em audiência as bases objeto do processo, o Tribunal considerou que as fotografias juntas pelas 
partes tornavam desnecessário o registo de quaisquer outros elementos para o exame e decisão da 
causa, pelo que, atentas as características e natureza do processo, entendeu que seria supérfluo 
lavrar auto de inspeção. O facto de as bases não serem “aptas para o uso a que se destinam” foi 
reconhecido expressamente pelo serviço pós-venda da marca nas mensagens de correio eletrónico 
transcritas nas alíneas j) e l). 

O facto constante da alínea p) foi dado como provado com base nas declarações dos 
Requerentes, considerando-se também a circunstância de ser expectável, de acordo com as regras 
da experiência, que o serviço pós-venda da marca ou a própria Requerida tivessem feito referência 
aos danos no mostrador de uma das bases caso eles existissem no momento em que foi recolhida. 
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3.2. Do direito 
Da matéria de facto julgada provada resulta que, entre os Requerentes e a Requerida, foi 

celebrado um contrato misto de compra e venda e de prestação de serviço da respetiva instalação, 
de umas bases de isofix, marca Cybex, mediante o preço global de 395,90 €. 

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, os Requerentes são 
consumidores porque compraram os referidos bens para seu uso familiar, e a Requerida é 
profissional porque os vendeu no âmbito da atividade empresarial que exerce, profissionalmente, 
com vista à obtenção de benefícios. 

O presente litígio encontra-se, portanto, sujeito a arbitragem necessária pela circunstância 
de se verificarem, cumulativamente, os requisitos exigidos pelo art.º 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 art.º 14.º da LDC conjugado 
com o n.º 1 do art.º 44.º da Lei da Organização do Sistema Judiciário); e foi submetido à apreciação 
de tribunal arbitral por opção expressa dos consumidores. 

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). 

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”. O n.º 4 do mesmo artigo 2º estende a aplicação do 
diploma a um específico contrato misto de compra e venda e de prestação de um serviço – como 
aquele que foi celebrado entre as partes deste processo arbitral –, equiparando a falta de 
conformidade do bem à “falta de conformidade resultante da má instalação de um bem de consumo 
[…] quando a instalação fizer parte do contrato de compra e venda e tiver sido efetuada pelo 
vendedor, ou sob a sua responsabilidade […]”. 

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, nomeadamente no caso de: 

«a) Não serem conformes com a descrição que deles é feita pelo vendedor ou não possuírem 
as qualidades do bem que o vendedor tenha apresentado ao consumidor como amostra ou modelo; 
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b) Não serem adequados ao uso específico para o qual o consumidor os destine e do qual 
tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato e que o mesmo tenha aceitado; 

c) Não serem adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo;  
d) Não apresentarem as qualidades e o desempenho habituais 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 ou na rotulagem». 

No caso em apreciação, é indiscutível que as bases que constituem o objeto do contrato de 
compra e venda celebrado, pelo menos a partir da data em que os Reclamantes detetaram as 
anomalias referidas, não apresentam as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza desses bens – cfr. art.º 
2.º/2-d). 

Como se viu já, “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”. 

No caso dos autos, aquando da entrega pela vendedora (a aqui Requerida), as bases que 
constituem o objeto do contrato não ostentavam as anomalias que, cerca de 18 meses depois, foram 
detetadas pelos consumidores (os aqui Requerentes). Ora, conforme já se apontou, o momento 
relevante para apreciar a falta de conformidade é o momento 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 viessem a manifestar posteriormente 
à entrega ficaria dependente de os consumidores alegarem e conseguirem 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, a mais das 
vezes, extremamente difícil para o comprador/consumidor, 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 
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existiam no momento da entrega desses bens, cabendo ao vendedor, que responde por qualquer 
desconformidade verificada no momento da entrega, provar o contrário (cfr. art.º 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. 

Conforme refere Paulo MOTA PINTO1, «Trata-se de uma regra que pode revestir-se de 
bastante importância no caso concreto, já que normalmente o comprador de bens de consumo 
desconhecerá as diversas fases pelas quais passou o bem até lhe ser entregue, e, mesmo – 
sobretudo naqueles bens que empreguem tecnologias sofisticadas – a origem possível do defeito. 
Em muitas situações encontrar-se-ia, mesmo, para fazer valer os direitos que a lei lhe reconhece, 
num verdadeiro “estado de necessidade probatório”, sem conseguir evitar que tais direitos não 
passem, na prática, de meras proclamações sem exequibilidade. Por outro lado, normalmente será 
muito mais fácil ao vendedor provar que o defeito não se verificava 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 estar em causa um 
bem móvel), o legislador libertou o consumidor do ónus de provar que a falta de conformidade já 
existia no momento da entrega. 

Aqui chegados, impõem-se duas notas relativas à presunção de anterioridade – ou, em 
linguagem menos rigorosa mas mais compreensível, a presunção de que o “defeito é de origem”: 
1) essa presunção de que a falta de conformidade já existia no momento da entrega não opera 
quando “tal for incompatível com a natureza da coisa ou com as características da falta de 
conformidade” (parte final do n.º 3 do artigo 3.º); 2) para além disso, o vendedor pode provar que 
a falta de conformidade não existia no momento da entrega, demonstrando que ela resulta de facto 
posterior que não lhe seja imputável. A solução do presente processo arbitral, adianta-se desde já, 
será encontrada por referência às duas regras acabadas de enunciar. Procuremo-la, pois. 

 
a) As características da falta de conformidade, que se manifestaram em momento posterior 

à entrega, são incompatíveis com a presunção de que já existiam naquela data? 
Como salienta Jorge MORAIS CARVALHO2, “a regra da dispensa ou liberação do ónus da 

prova é incompatível com as caraterísticas da falta de conformidade quando resultar de forma 
evidente que esta não se ficou a dever a circunstâncias relativas ao próprio bem e à sua utilização 
segundo os termos normais ou fixados pelas partes”. Para ilustrar a previsão da norma, o referido 

 
1 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,  pp. 209-210.. 
2 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo, Almedina, 2021, 7ª Edição, Reimpressão., pp. 321- 322. 
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autor 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 MOTA PINTO refere o exemplo do consumidor que, cinco meses depois da compra, 
aparece com um vaso de porcelana partido3. 

No caso dos autos, salvo melhor opinião, as características das faltas de conformidade dos 
bens (as deformações encontradas em vários pontos, as aberturas nas uniões laterais ou mesmo a 
rutura que uma delas apresenta na parte inferior) não permitem concluir que só um facto externo 
posterior à entrega seria apto a provocá-las. Dito de outra forma, as características dessas faltas de 
conformidade não possibilitam ao Tribunal afastar a hipótese de que estas pudessem ocorrer mesmo 
com um uso normal e prudente dos bens. 

Ainda que se admitisse que as bases objeto dos autos tinham sido sujeitas a golpe ou torção 
acima da sua resistência – conforme o seu fabricante alegou e poderia explicar os pontos 
esbranquiçados no plástico –, sempre teria ficado por demonstrar que a resistência que as bases 
ofereciam, no momento da entrega, era aquela que o consumidor podia razoavelmente esperar. 

Em benefício da exposição do argumento, admita-se que essas bases padeciam, 
efetivamente, de um qualquer defeito de fabrico, de montagem ou outro relacionado com a 
qualidade dos materiais aplicados – em linguagem corrente, um “defeito de origem” ou “de série”4. 
Nessa hipótese (meramente académica por não se apoiar em qualquer prova produzida nos autos), 
é ainda possível supor que, por mais prudente que fosse a sua utilização, as bases viessem a 
manifestar as faltas de conformidade supra identificadas, mas seria praticamente impossível aos 
Requerentes provar que tais desconformidades, não lhe sendo imputáveis, já existiam no momento 
da entrega. Ora, como se viu, a consciência de que a prova da anterioridade da falta de 
conformidade constituiria, nessas situações, uma “prova diabólica”, e o desiderato claramente 
assumido de proteção do consumidor, constituem o próprio fundamento da consagração legal da 
presunção de anterioridade. 

O Tribunal considerou que a quebra detetada numa das bases nunca explicaria as anomalias 
encontradas na outra, mas admitiu a hipótese de poder indiciar a ocorrência de queda ou acidente. 
Porém, na falta de outros elementos de prova – que ao vendedor cabia apresentar –, considerou 
legítimo admitir que essa quebra tivesse resultado do uso das bases (sendo certo que mesmo o seu 
mau uso só poderia ser invocado pelo vendedor se a falta de conformidade dele resultasse 
diretamente, não podendo servir para evitar a responsabilidade em relação a todas as anomalias 
relativas ao bem5). Também em virtude da ausência de outros elementos probatórios, adiante-se, 

 
3 Paulo MOTA PINTO , “Anteprojeto de diploma (…)”, cit., p. 211, nota 67. 
4 As regras da experiência mostram que, por mais rigor que se empreste à conceção, desenvolvimento e testagem de 
produtos, é impossível descartar a hipótese de erro, como se comprova pelos incidentes que, com indesejável 
frequência, ocorrem  em componentes de veículos automóveis e obrigam à recolha destes. 
5 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 320. 
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não foi possível excluir a possibilidade dessa quebra ter resultado de uma deficiente instalação da 
base. 

 
b) O vendedor provou que a falta de conformidade não existia no momento da entrega, 

demonstrando que ela resulta de facto posterior que não lhe seja imputável? 
Conforme se aludiu, ao contrário da presunção da falta de conformidade quando ocorra 

alguns dos factos elencados nas transcritas alíneas do n.º 2 do artigo 2.º da LVBC, a presunção de 
anterioridade é suscetível de ser ilidida pelo vendedor. Para tanto, o vendedor tem 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 consumidor6. 

A este propósito, o Tribunal considerou que as referências vagas efetuadas pelo serviço de 
pós-venda da marca [vertidas nas mensagens de correio eletrónico constantes das alíneas j) e l) dos 
factos provados] constituem meras opiniões (produzidas por parte interessada no conflito) baseadas 
na simples observação dos bens, não apresentando a fiabilidade que resultaria, ou seria de esperar, 
de uma verdadeira perícia técnica. O mesmo se diga relativamente à declaração emitida pelo 
fabricante [cfr. alínea n) dos factos provados], baseada apenas em fotografias que lhe foram 
fornecidas pelo seu serviço pós-venda (que, em todo o caso, nem sequer foram identificadas). 

Ora, o profissional estaria em muito melhores condições do que o consumidor para promover 
essa perícia: não só tem mais conhecimentos técnicos sobre o bem, como também tem um contacto 
mais próximo com os factos, nomeadamente com o estado em que se encontrava o bem no 
momento da entrega, e contacto mais próximo com aquele de quem adquiriu o bem, 
nomeadamente, o fabricante7. Tarefa que, no caso, estaria extremamente facilitada pelo facto de, 
conforme notou o representante legal da Requerida na audiência, o fabricante dispor, dentro das 
suas instalações, de uma zona para testes. 

Uma verdadeira perícia às bases teria permitido a C., nomeadamente: demonstrar a 
adequação destas ao tipo de veículo automóvel onde foram instaladas; afastar a hipótese de má 
instalação como causa possível para o aparecimento das anomalias detetadas; demonstrar o nexo 
entre a rutura visível na parte inferior de uma das bases e aquelas anomalias; comparar de forma 
objetiva o tipo de carga, pressão ou forças que as bases estão habilitadas a suportar e aquelas a 
que teriam sido sujeitas; afastar a hipótese de uma deficiente instalação como causa possível das 
anomalias; apurar as causas concretas ou, pelo menos, prováveis, para o aparecimento das 
identificadas desconformidades. 

Uma última nota quanto à alegação da Requerida – constante do requerimento de prova que 
dirigiu aos autos, a fls. 45-verso – segundo a qual a afirmação feita pela Requerente mulher na 
reclamação efetuada à DECO, mostrando desagrado “pela má qualidade do material que 
supostamente deve resistir a um acidente de viação”, seria contrária à alegação de que não houve 

 
6 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 320. 
7 Jorge MORAIS CARVALHO e Micael MARTINS TEIXEIRA, “Duas Presunções Que Não São Presunções: A 
desconformidade na Venda de Bens de Consumo em Portugal”, Revista de Direito do Consumidor, Vol. 27, n.º 115, 2018, 
p. 319. 
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qualquer acidente. Como é evidente, essa declaração, no contexto em que foi proferida, não pode 
ter o sentido que a Reclamada lhe atribui, já que foi precedida da negação categórica de ter ocorrido 
qualquer acidente no veículo onde as bases se encontravam instaladas. Ambas as afirmações, aliás, 
foram repetidas pela mesma Requerente nas declarações que prestou em audiência, garantindo 
perentoriamente que nem tinha havido acidente nem as bases tinham caído, por um lado, mas 
sublinhando que as bases teriam que suportar “colisões ou capotamentos”, por outro. 

Em suma, atento o regime legal traçado: os Requerentes/consumidores apenas tinham que 
alegar e provar a falta de conformidade, não estando obrigados 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, no caso, as faltas de conformidade detetadas já existiam no momento em que a 
Requerida entregou os bens aos Requerentes. Essa violação do dever de entrega conforme com o 
contrato confere a estes últimos a faculdade de exercerem 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 aos 
Requerentes o direito a ser indemnizados 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 e 
798.º do Código Civil, verificados os respetivos pressupostos). 
 Manifestando-se a falta de conformidade dentro do prazo de garantia, como se viu, e por 
estarem em causa bens móveis, os Requerentes tinham 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 
lhes assistiam – prazo que foi respeitado [cfr. alínea d) dos factos provados]. Por outro lado, os 
Requerentes exerceram judicialmente esses direitos  dentro do prazo de 2 anos previsto na LVBC 
para o caso de bens móveis, contados da data da denúncia (cfr. art.º 5.º-A/3). 
 É certo que, conforme se deu por assente [cfr. alínea d) dos factos provados], os 
Requerentes, num primeiro momento, solicitaram à Requerida a reparação ou substituição das 
bases, ou seja, optaram por exercer, em alternativa, os dois direitos ou remédios orientados para o 
cumprimento. Mas o pedido que formularam neste processo foi de resolução do contrato, “tendo 
em conta que o prazo legal de reparação/substituição foi ultrapassado”.  
 Por estarem em causa bens móveis, a reparação ou substituição deveriam ter sido realizadas 
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 incumprimento desse prazo para reparação ou substituição confere-lhes 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, 
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nomeadamente através de reparação ou substituição, afasta a qualificação como abusiva da escolha 
pelo consumidor de outro direito, nomeadamente a resolução do contrato8. 

O facto de ter ficado provado que “O display (mostrador) de uma das bases foi danificado 
entre o momento em que ambas as bases foram entregues à Requerida, a 20.07.2020, e esta a 
devolveu aos Requerentes, em data não concretamente apurada” [alínea p) dos factos provados] 
não constitui obstáculo à resolução do contrato já que, por determinação expressa do n.º 4 do artigo 
4.º da LVBC, tal direito pode ser exercido “mesmo que a coisa tenha perecido ou se tenha 
deteriorado por motivo não imputável ao comprador”. 

 
Concluindo, face à factualidade provada, assiste aos Requerentes o direito à resolução do 

contrato misto de compra e venda dos bens identificados e de prestação de serviço da respetiva 
instalação, operada por via da declaração resolutiva constante do requerimento inicial da presente 
ação9, a qual importa a destruição dos efeitos daquele acordo de vontades, devendo ser restituído 
tudo o que tiver sido prestado: os compradores-consumidores terão a obrigação de restituir à 
vendedora o bem não conforme e a vendedora-profissional a obrigação (recíproca) de restituir aos 
compradores o preço do bem não conforme. 

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

o contrato dos autos e condena-se a Requerida a restituir aos Requerentes a quantia de 
395,90 €, ficando estes com a obrigação de restituir àquela as bases objeto do contrato. 
 
Notifique-se. 
 
 
Porto, 13 de julho de 2021 
 
O Juiz Árbitro 
 
Alberto Saraiva de Menezes 

 
8 Jorge MORAIS CARVALHO, Manual de Direito de Consumo (…), cit., p. 327. 
9 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». 


