TRIBUNAL ARBITRAL
DE CONSUMO

Proc. n.º 33/2020 TAC Maia
Requerente: Américo de Ascensão Oliveira Maia
Requerida: Sepúlveda e Teixeira II, óptica Lda.
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 adquirente/ consumidor.

1. Relatório
1.1. O Requerente pretendendo a resolução do contrato de compra e venda celebrado com a
Requerida e subsequente condenação da Requerida na restituição do montante entregue a título
de preço, €900,00, vem em suma alegar na sua reclamação inicial que adquiriu à Requerida dois
pares de óculos que se mostram inadequados ao fim a que os mesmos se destinavam, não lhe
permitindo uma visão correta, por terem sido mal executados.
1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente
demanda impugna os factos versados na reclamação inicial.
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A audiência realizou-se com a presença do Requerente, que se fez acompanhar de jurista da
DECO e legal representante da Requerida, nos termos do disposto na primeira parte do n.º 3 do
artigo 35º da L.A.V., com a redação que lhe veio a ser conferida pela Lei n.º 63/2011 de 14/12.
*
2. Objeto de Litígio
A presente querela cinge-se 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 celebrado
entre as partes e subsequente restituição pela Requerida ao Requerente do quantitativo de
€900,00.
*
3. Fundamentação
3.1. Dos Factos
3.1.1. Dos Factos Provados
Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
1.

A Reclamada tem por escopo social o comércio a retalho de material ótico, fotografia,

cinematografia, instrumentos de precisão em estabelecimento especial, serviços de optometria e
contactologia;
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2.

A 24/07/2019 o Requerente deslocou-se às instalações da Requerida, sita na cidade

da Maia, munido de um receituário prescrito por uma oftalmologista com vista à aquisição de um
par de óculos para si;
3.

Nessa data o Requerente adquiriu um par de lentes progressivas, armação e um par

de óculos de sol, com graduação igual à prescrita no receituário
4.

Entre as partes foi acordado o preço global de €920,00, tendo o Requerente entregue

a título de sinal €200,00;
5.

Ao levantar os óculos o Requerente comunicou ao funcionário da Requerida que não

conseguia ver com qualquer um dos pares executados pela Requerida, tendo-lhe sido comunicado
que deveria aguardar o período de adaptação à nova graduação;
6.

O Requerente comunicou o desagrado com a coloração das lentes dos óculos de sol,

tendo a Requerida assentido na substituição por um tom amarelo
7.

O Requerente procedeu ao levantamento dos óculos em Agosto de 2019, entregando

nessa data o quantitativo de €700,00
8.

O Requerente continuou e continua a afirmar que continua sem ver com qualquer

um dos pares de óculos confecionados pela Requerida
9.

O Requerente em 24/10/2019 apresentou uma reclamação no livro de reclamações

da Requerida.

3.1.2. Dos Factos não Provados
Resultam não provados os seguintes factos com interesse para a demanda arbitral:
1.

O Requerente antes de 24/07/2019 usava já óculos progressivos

2.

O Requerente efetuou um exame pela optometrista da Requerida
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3.

As lentes executadas pela Requerida não se encontram dentro dos parâmetros óticos

corretos.
*
3.2. Motivação
A fixação da matéria dada como provada resulta da conjugação da prova advinda das
declarações de parte do Requerente, inquirição de testemunhas arroladas pelas partes e bem assim
prova documental a que infra se fará referência.
Em sede de Declarações de parte, o Reclamante, Américo de Ascensão Oliveira Maia, Escultor
Religioso, reformado, de 79 anos, Viúvo, residente na Cidadelha Largo do Padrão, nº 56 Santa Maria
de Avioso, Castêlo da Maia, reiterou na íntegra o teor da sua reclamação. Mais afirmando que estão
ambos os óculos em posse da Requerida, tentou uma adaptação de 3 meses e não logrou qualquer
adaptação. Não sabe dizer se há ou não diferença grande de graduação entre os seus anteriores
óculos e os agora executados pela Requerida. Mais disse que foi operado a uma catarata no olho
direito, a 07/Maio/2019. Com os óculos antigos vê mal. “O senhor Bruno disse-me que tinha uma
máquina avariada mas que fazia os óculos”. Foi a primeira vez que foi à Opticália, mas a filha era
cliente, do neto. O fabricante das lentes atuais difere do anterior. Reclamou várias vezes na loja da
reclamada e mais não disse.
A Testemunha Maria da Graça Dias de Oliveira Maia Neves, Psiquiatra, Casada, residente na
Rua Alberto Campos da Costa Maia 464 Vila Nova da Telha, Maia, filha do Requerente, afirmou ter
acompanhado tudo, desde a Dra Angelina Meireles. O pai foi operado às cataratas, 07 Maio de 2019
Acompanhou o pai à loja da Requerida, com o receituário da Dra Angelina, pediu com espessura
reduzida, em 11 Junho de 2019. Acompanhou o pai no levantamento dos óculos, que terá sido em
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fins de Julho de 2019, os óculos de sol ficaram lá logo, por causa da cor, experimentou os óculos e
constatou que não via. Fez um exame na própria Opticália (apesar de afirmar que não acompanhou,
mas ficou com essa “perceção”), e o resultado foi igual ao da Dra angelina Meireles. Assim, os óculos
de sol ficaram e os outros trouxe para adaptação. Nos dias seguintes o pai chorava, porque os óculos
lhe faziam doer os olhos e dizia ficar com muitas dores de cabe, já usa óculos progressivos há vinte
anos. Os óculos foram entregues à Reclamada, no dia da reclamação escrita no livro de reclamações.
E não mais levantaram os óculos, e não foram mais contactados. A partir desse momento, nunca
mais lá foram, não houve mais contacto desde 28 Outubro de 2019 e Novembro de 2020
Por sua vez, a Testemunha Bruno Miguel da Silva Carvalho, técnico de ótica ocular da
Requerida, desde Janeiro de 2012, afirmou que o senhor Américo deslocou-se à loja, através da
dona graça que será filha, que comprava os óculos para o neto carlos. Na altura trazia uns óculos no
rosto que nem estavam bem estáveis e estavam tortos, trouxe uma receita externa prescrita por
uma oftalmologista. Disse que tinha tido um descolamento de retina em início de 2019, tendo-o
elucidado que a visão não ficaria perfeita. Recomendou uns óculos para longe e uns para pertos,
por uma questão de geometria de lente. Os anteriores óculos tinham uma lente Shamir, e a prescrita
foi a Essilor com um campo de visão mais alargado. Foram entregues uma semana e meia depois da
encomenda. Na data de entrega o Requerente disse que via bem ao longe mas ao perto estaria com
alguma dificuldade, pelo que foram ajustados os óculos, facilitando a leitura próxima. Mais disse
que, não foi feita qualquer avaliação pela optometrista da loja, houve só uma recentração da lente
e para perceber se havia melhoria de visão pelo Consumidor, não sabe se estava com a D. Graça. A
24 de Outubro 2019 o Consumidor entregou os óculos na loja, e desde então não houve mais
qualquer contacto contato, e mais não disse.
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Assim, resultando a matéria dada por provada da ponderação da prova transcrita com a prova
documental junta aos autos a fls. 1-12, folhas de reclamação n.º 13730293ª 13730300do livro de
Reclamações da Requerida com data de 24/10/019, tendo como Reclamante o aqui Consumidor e
refletindo os factos versados nos presentes autos; fls. 22, 23-24, respostas da Reclamada a essa
mesma reclamação; fls. 25, prescrição oftalmológica emitida por Angelina Meireles referente ao
utente aqui Consumidor; fls. 26 e 38 fatura n 2019/448 emitida pela Requerida datada de
24/07/2019, no montante de €900,00; fls. 27, nota de encomenda datada de 11/07/2019, emitida
pela Requerida com referencia a valor total €920,00 e €200,00 entregue a título de sinal; fls. 28
certificado de graduação das lentes executadas pela Requerida ao Requerente (com igual graduação
à prescrição supra referenciada); fls. 29 fatura emitida pela Essilor à Requerida; fls. 39 fatura emitida
pela CUF datada de 08/05/2019 com a descrição do serviço prestado “cataratas – facoemulsificacao
do cristalino com implantação de lente intraocular – lente tipo1”
Ora, verdade é que, não foram carreados aos autos elementos que permitissem ao tribunal
conhecer da não conformidade alegada pelo Consumidor, e sobre a qual sempre lhe incumbiria o
ónus probatório. Ao invés, foi junta a fls. 21 e 30 dos autos (conjuntamente com o certificado de
graduação das lentes supra referido e bem assim o seu confronto com a prescrição oftalmológica)
prova da conformidade do bem ao que fora prescrito, não incumbindo materialmente a este
Tribunal conhecer da bondade da prescrição médica, por não integral tal na sua competência
material.
De tal modo que a matéria dada por não provada assim resulta por ausência de qualquer
elemento probatório que permitisse o tribunal afirmar em sentido inverso, não provendo o
Consumidor por dar a conhecer a este Tribunal elementos que pudessem suportar a afirmação de
não conformidade do bem.
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3.3. Do Direito
É inelutável afirmar que se está perante uma compra e venda de bem móvel de consumo.
Uma relação contratual que une Consumidor/ Requerente e, neste caso, Vendedor Profissional/
Requerida, tendo por objeto um bem de consumo, de natureza móvel, 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 compra e venda 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, estabelecendo-se um
prazo de garantia mínimo de 2 anos para os bens móveis, 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.
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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 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.Não colhendo, pois, aqui a tese apresentada pela Requerida de que só o produtor
é responsável pela desconformidade e não o vendedor. Na realidade, o mencionado diploma legal
é explícito a este propósito, mencionando naquele n.º 1 do seu art. 3º que “O VENDEDOR responde
perante o consumidor (…)”
“O vendedor responde pelo “defeito” existente no momento em que entrega o bem ao
consumidor, presumindo-se que as faltas de conformidade que se manifestem no período da
garantia já existiam no momento da entrega, salvo quando tal for incompatível com a natureza da
coisa ou com as características da falta de conformidade.” – Ac. TRL de 18/11/2010.
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 dois anos, no caso de bens móveis, 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 dois anos de prazo de garantia, consistiria uma verdadeira probatio diabolica.
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Provada, que seja, pelo comprador/ consumidor a existência do defeito manifestado dentro
dos dois 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 Actualizada, 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).
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 adquirente/ consumidor.
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Prova, esta, que o Requerente não logrou obter, conforme resulta da matéria provada e não
provada no âmbito destes autos. Decaindo, subsequentemente e sem mais considerações as
pretensões do Requerente.
*
4. Do Dispositivo
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação totalmente
improcedente, absolvendo a Requerida do Pedido.

Notifique-se

Maia, 15/07/2021
A Juiz-Árbitro,

(Sara Lopes Ferreira)
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