TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO

Proc. n.º 53/2020 TAC MATOSINHOS
Requerente: Maria Eugénia Ventura de Sousa
Requerida: Media Markt Matosinhos – Produtos Informáticos e Eletrónicos, Lda.
SUMÁRIO:
I - Deve ser qualificado como empreitada de consumo o contrato celebrado por quem
destina a obra encomendada a um uso não profissional e alguém que exerce, com carácter
profissional, uma determinada atividade económica, a qual abrange a realização da obra em
causa, mediante remuneração;
II – Ao contrato de empreitada de consumo aplica-se, não o regime geral do CC, mas o
regime especial da responsabilidade pelos defeitos das obras nos contratos de empreitadas de
consumo, cuja disciplina se encontra plasmada no DL nº 67/2003, de 8 de Abril, com as
alterações introduzidas pelo DL nº 84/2008;
III – A prova da existência de vícios no bem de consumo objecto de intervenção, ou seja
desconformidade do bem face às qualidades e ao desempenho habituais nos bens do mesmo
tipo, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 342º do C.C. incumbe ao dono da obra/
consumidor.
IV – Incumbe ao prestador de serviço, segundo a repartição do ónus probatório, fazer
prova que os vícios manifestados no bem intervencionado eram já existentes à data de entrega
do mesmo na sua loja, ou que os mesmos não eram manifestos no momento de devolução do
equipamento ao Requerente – factos impeditivos do direito do Consumidor – artigo 342º, n.º 2
do C.C.
1. Relatório
1.1. A Requerente, pretendendo a condenação da Requerida na substituição do
equipamento que entregou para reparação, sem quaisquer custos adicionais, ou se tal não seja
possível a substituição do mesmo, vem alegar, sumariamente, em sede de petição inicial, que
procedeu à entrega do bem à Requerida para reparação, sendo que no momento da devolução
do mesmo, após intervenção da Requerida, o equipamento apresentava vícios de que não
padecia no momento da sua entrega, e que resultam do deficitário cumprimento pela requerida
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das obrigações a que se prestou. Assim, a máquina de café apresentava agora riscos leves na
laterais e um risco muito profundo na parte frontal.
1.2. Citada, a Requerida apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da
presente demanda, vem, em suma, e por sua vez, alegar que o equipamento já apresentada
aqueles vícios no momento da entrega. Nega, por isso, que tais vícios tenham origem em
qualquer intervenção da Requerida no bem em crise.
*
A audiência realizou-se na presença da Requerente acompanhada de Ilustre Mandatário
e da Ilustre Mandatário da Requerida.
*
2. Objeto de Litígio
A presente querela, qualificando-se, perante o exposto pedido, como uma ação
declarativa de condenação, cinge-se na questão de saber se a Requerida deve ou não
proceder à reparação ou substituição do equipamento da Requerente, intervencionado pela
primeira, 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.
*
3. Fundamentação
3.1. Dos Factos
3.1.1. Dos Factos Provados
Resultam provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
1. A Requerida tem por objeto a comercialização de eletrodomésticos;
2. A Requerente é uma consumidora dos bens vendidos pela Requerida, para uso
não profissional;
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3. No dia 19/0/2019 em Matosinhos, a Requerente comprou e a Requerida vendeu,
uma máquina de café automática ECAM2, 110B, da marca DELONGHI, pelo
preço, integralmente pago de €299,00;
4. A máquina de café foi vendida como nova e em conformidade, dentro da sua caixa
original selada;
5. O produto foi entregue à Requerente que transportou o equipamento a suas custas
para fora do estabelecimento, não tendo sido contratado qualquer serviço de
transporte;
6. A máquina de café manifestou uma falta de conformidade em Maio de 2020 que
se consubstanciava em não funcionar o moinho;
7. A Requerente entregou na loja da Requerida a máquina de café para reparação a
10/05/2020,
8. Na entrega para reparação a 10/05/2020 a máquina de café apresentava “marcas
de uso e desgaste, bastante riscada”
9. A Requerente procedeu à reparação da máquina, tendo solicitado a intervenção
da entidade reparadora oficial representante do fornecedor da marca Delonghi em
território nacional, Soverel – Sociedade de Venda e Reparações Eletrónicas, Lda.
10. A reparação do equipamento não acarretou qualquer custo para a Requerente
11. A 01/06/2020, no momento de levantamento do equipamento, este apresentava
riscos leves nas laterais e na parte frontal um risco muito profundo
12. A Requerida procedeu ao envio do produto ao reparador oficial para que fosse
colocada uma nova “carcaça” no equipamento;
13. A 23/06/2020, após nova intervenção da Requerida na máquina, esta continuava
a apresentar danos, designadamente a parte inferior do lado esquerdo estava
partida e mantinha os danos laterais;
14. Por via disso, a Reclamante reclamou no livro de reclamações da Requerida
15. A Requerida efetuou nova intervenção
16. Os danos na máquina mantiveram-se;
17. A Requerente apresentou nova reclamação no livro de reclamações da Requerida
18. Os danos latentes no equipamento da Requerente subsistem em peças não
substituíveis da máquina, e por isso não reparável;
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3.1.2. Dos Factos não Provados
Resultam não provados os seguintes factos, com interesse para a demanda arbitral:
1. Os danos visíveis na máquina a 01/06/2020 são os mesmos descritos a 10/05/2020
2. Os danos externos estéticos que a máquina de café apresenta são imputáveis à
utilização do equipamento pela Requerente
*
3.2. Motivação
A fixação da matéria dada como provada resultou da audição da Requerente, e das
Testemunhas Marianne Amélia Ventura de Sousa Strothmann e Ana Filipa Soares Silva, além
da demais prova documental que a seguir se fará referência.
Em declarações de Parte, a Requerente, Maria Eugénia Ver Ventura de Sousa,
Vendedora Técnico Comercial – produto químico profissional, por conta de outrem, 12º ano,
Solteira em União de Facto, 62 anos, com uma filha maior, independente, disse que a máquina
continua na Requerida, não procedendo ao levantamento, já que os serviços desta limitaramse a colocar nova carcaça, não fazendo absolutamente mais nada. Não tendo conhecimento
se a máquina neste momento ficou ou não a funcionar. A última reclamação é oriunda no facto
da parte frontal ter um risco profundo que parecia ter sido provocado por um x-ato, esse dano
foi reparado, de resto as partes laterias continuavam riscadas, como estavam da primeira vez
que tentou levantar e depois também detetou o pedaço que faltava do lado esquerdo inferior
da máquina. Entretanto comprou uma nova máquina, mas continua interessada na reparação
da máquina. Mais disse que, quando a máquina foi rececionada pela Requerida não continha
aqueles danos conforme consta do guia de entrega. Foi a filha que entregou a máquina e
também foi ela que assistiu a tudo que se passou dentro da Requerida.
A primeira vez que tentou levantar a máquina (10 de Maio) foi o namorado da filha que
acompanhou a Reclamante e que viu como estava a máquina, na segunda e nas restantes foi
a filha que a acompanhou. Foi a filha e o genro que embalaram e que levaram a máquina, que
estava em casa. Questionada relativamente a utilização da máquina, afirma que toma muito
café.
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Foi a própria Reclamante que limpou a máquina, guardada dentro de um armário, e a filha
só procedeu ao embalo. Confrontada com as fotografias (juntas a fls. 41 e 42 dos autos)
identifica como sendo a sua máquina, tendo a 2ª fotografia (fls. 42 dos autos) sido tirada na 1ª
visita, não se recordando da data em que foi captada a primeira foto.
A máquina de café foi comprada em estado Novo, tendo feito um prolongamento da
garantia por mais 5 anos.
A Testemunha arrolada pela Requerente, Marianne Amélia Ventura de Sousa Stothmann,
Supervisora em empresa de limpeza, Solteira, filha da Requerente, não tendo nada contra a
Requerida, apresentou-se isenta e coerente apesar do vínculo familiar. Afirmando que, tem
conhecimento que a mãe comprou máquina, sabe do problema do moinho, foi a própria
testemunha que levou a máquina para reparação do moinho, a máquina estava em bom estado
de conservação, que é muito usada cá em casa, o sítio onde se pousa as chávenas é normal
que tenha riscos, a parte da frente tem a base onde se pousa as chávenas, e será aí, os riscos
seriam na parte de cima, por baixo da boca por onde sai o café. Apresentando por isso, no
momento da estrega para reparação, marcas de uso normais, de pousar as chávenas. Mais
disse que reside com a Reclamante portanto utiliza bastante a máquina. Após a reparação da
primeira vez foi o namorado que acompanhou a mãe, mas da segunda foi a testemunha que
acompanhou a Consumidora. Da segunda vez substituíram a peça frontal da máquina, a
máquina veio com arranhões na lateral e partida em baixo, por baixo. O equipamento ficou
sempre na requerida, nunca tendo procedido ao levantamento. E mais não disse.
Por seu turno, a Testemunha da Requerida, Ana Filipa Soares da Silva, Responsável de
Caixas e serviço pós venda na requerida desde 2016, faz caixa serviço pós venda front office
e back office, expedição de artigos, retorno dos artigos à loja contactos com os clientes, etc, e
faz sangria de caixa e tudo relacionado com a contabilidade diária da caixa, inicialmente só
fazia caixa e só em 2018 assumiu estas funções, apesar deste vínculo laboral mostrou-se
também isenta e coerente, afirmando que existe uma chefe de serviços que acompanha estas
duas funções, sendo a própria testemunha que lida com os Clientes.
Lembra-se do caso, e dos arranhões na máquina de café, da marca mas não se recorda
do modelo, lembra-se que tinha sinais de utilização, tinha a base riscada, sinais normais de
utilização, alguns riscos no equipamento. Não tendo sido a testemunha que recebeu a máquina.
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Confrontada com as fotografias (fls. 41 e 42 dos autos) disse que a máquina estava
naquele estado, quando foi rececionada. Recordando-se que a não conformidade estava
relacionada com o moinho. Diz que a descrição constante do doc. 1 (fls. 4 e 5 dos autos) é
consonante com os danos das fotografias. Descreve como máquina em estado usado, não
conseguindo precisar os riscos, e não se recordando do risco frontal, se houvesse uma marca
bem profunda na máquina têm indicações para fazer tais advertências na receção.
A entrega no back office é imediata, já não na presença no cliente. Usam uma tesoura
para desembalar o equipamento, não se recorda se estava ou não embalado.
A máquina continua na loja, não tendo sido entregue ao cliente porque o mesmo se recusa
a receber, desconhecendo o estado do equipamento
Ora, conjugada a prova referenciada com a prova documental, junta aos autos, há que
afirmar que os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 15 da matéria dada por provada assim resultam
por acordo das partes, na realidade as partes não colocaram em questão os factos
referenciados alegados pela Reclamante, ao invés sendo aceites e corroborados pela
Requerida na sua peça processual, quer quanto ao objeto social da Requerida, a natureza de
relação de consumo da questão em apreço, o vínculo contratual que une as partes e o preço
integralmente pela Consumidora pelo Bem de consumo (destarte, comprovado pela junção aos
autos de respetiva fatura a fls. 4 dos autos), nem tendo sido colocado em questão o estado
novo (e o embalamento do equipamento) no momento da venda primeira da máquina de café.
As partes acordam também no dano que motivou a deslocação da Reclamante ao
estabelecimento e a sua data (avaria do moinho) e bem assim a data de levantamento do
equipamento reparado, acordando ainda no estado em que o mesmo se encontrava no
momento desse levantamento (sendo facto diverso o estado do mesmo no momento da entrega
da máquina de café para reparação, se seria ou não o mesmo, ou se terá havido alteração,
mas sobre esse facto vamos debruçar-nos infra). Aceitam ainda as partes que a Requerida
perante a reclamação da Requerente no momento de levantamento do equipamento reparação
aceitou proceder a nova reparação. Factos estes, que são concordantes com as declarações
de parte da Reclamante e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes.
Os pontos 9, 10, 12, 16 e 18 da matéria dada por provada, assim resulta de expressa
confissão da Reclamada em sede de peça processual, ao afirmar na sua contestação que
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aceitou a reparação, sem custos para a Consumidora por integrar a não conformidade na
garantia, remetendo o equipamento para a entidade reparadora oficial da marca, e ao afirmar
que perante as reclamações da Consumidora aceitou remeter a máquina de café para nova
reparação à mesma entidade, porém não sendo o equipamento reparável, por os danos se
encontrarem em peças não substituíveis.
À prova mencionada acrescem os documentos de fls. 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (repetidos
a fls. 33, 34, 35, 36 e 37) e 41-42, juntos aos autos, o que devidamente conjugado com as
regras de experiência comum e critérios de razoabilidade alicerçou a convicção do Tribunal, no
que se refere aos pontos 8, 13, 14 e 17 da matéria dada por provada.
Assim, as reclamações lavradas pela Consumidora no livro de Reclamações da
Requerida resultam provadas pela junção aos presentes autos das mesmas, factos provados
14 e 17, (fls. 11 e 12 dos autos) com os números ROR00000000000862553 de 3/06/2020 (fls.
11dos autos) e ROR00000000000858730 de 24/06/2020 (fls. 12 dos autos).
Já o estado do equipamento no momento, nos episódios em análise, resulta provado da
conjugação da referida prova testemunhal e prova por declarações de parte com a prova
documental junta pela própria Reclamante, como o sejam as guias de reparação e autos de
entrega do equipamento. A saber, a guia de reparação emitida pela Requerida, junta a fls. 5,
com o n.º Q013 – 11614 datada de 10/05/2020, descreve o equipamento com o estado “marcas
de uso e desgaste, base riscada, sem danos de queda”, descrição esta que acaba por ser
coincidente com a guia de conclusão do processo de reparação (fls. 6 dos autos) datada de
01/06/200, mas dissonante da nova guia de reparação da mesma data de 01/06/200 em que o
equipamento é descrito como “equipamento com riscos na máquina, risco profundo na zona
dos botões”. (fl. 7 dos autos). Ora, se a própria Testemunha da Requerida afirmou que um risco
profundo teria obrigatoriamente de ficar constante na rubrica do estado do equipamento quando
é rececionado pelos serviços, então, e fazendo fé que a 01/06/2020 o equipamento
apresentada esse “risco profundo”, tal dano não foi visionado pelo funcionário da Requerida a
10/05/2020, pois não o descreveu. Não colhendo assim a tese da Requerida de que o
equipamento já havia dado entrada a 10/05/2020 com aqueles danos. Pois tal não resulta da
prova documental e testemunha produzida nos autos, resultando provado isso sim a
disparidade da descrição do estado do equipamento nesses dois momentos temporais.
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Neste seguimento e relativamente à fixação da matéria dada como não provada,
resultou, consequentemente, da ausência de mobilização probatória credível, que permitisse
ao Tribunal aferir da veracidade dos factos, após a análise dos documentos juntos, bem assim
perante ausência de Testemunhas ou outra prova cabal dos mesmos.
Mais se diga que, não logrou, pois, a Requerida fazer prova, conforme lhe incumbida,
que os vícios manifestados no equipamento intervencionado eram já existentes à data
de entrega do bem na sua loja, ou que os mesmos não eram manifestos no momento de
devolução do equipamento à Requerente – factos impeditivos do direito da Requerente
que, de acordo com a repartição do ónus probatório, incumbia à mesma Requerida –
artigo 342º, n.º 2 do C.C.
*
3.3. Do Direito
A relação contratual controvertida mais não é do que uma empreitada de consumo. Ou
seja, “deve ser qualificada como empreitada de consumo o contrato celebrado por quem destina
a obra encomendada a um uso não profissional e alguém que exerce, com carácter profissional,
uma determinada atividade económica, a qual abrange a realização da obra em causa,
mediante remuneração” – Ac. do TRL de 09/02/2010.
Assim, tendo a consumidora contratado os serviços profissionais de outra pessoa
(singular ou coletiva) para realização de serviço de reparação de máquina de café,
esclarecendo-se que em causa nos autos, e ao contrário do que parece alegar a Requerida,
não esta a conformidade do bem ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes,
pois essa questão resulta assente, já que a Requerida assumiu a reparação do moinho “dentro
da garantia” conforme a própria confessa (e sobre o qual supra já se fez referência)
Em causa nos autos está pois a conformidade do serviço de reparação do equipamento
pela Requerida (ou a quem esta delego tal função ou remeteu o equipamento, mas que não
resulta chamada nos presentes autos sequer), ainda que essa reparação tenha ocorrido por
assunção de garantia pela Requerida. Tal facto não invalida que o prestador de serviço
(coincidente in casu com o vendedor, ou seja a Requerida, pois foi com esta que a Reclamante
contratou a reparação) obriga-se em relação ao Consumidor à realização daquela obra
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(reparação da não conformidade), desta feita isento de pagamento de preço. Mas este caracter
não oneroso do contrato não o descaracteriza, continuando a integrar-se como sendo um
contrato de empreitada para consumo.
Ora, ao contrato de empreitada de consumo aplica-se, não o regime geral do CC, mas o
regime especial da responsabilidade pelos defeitos das obras nos contratos de empreitadas de
consumo, cuja disciplina se encontra plasmada no DL nº 67/2003, de 8 de Abril, com as
alterações introduzidas pelo DL nº 84/2008, de 21 de Maio.
Todo o negócio jurídico deve ser pontualmente cumprido e no cumprimento das
obrigações como no exercício do direito correspondente devem as partes procederem de boa
fé (arts.406º, nº1 e 762º, nº 2 do CC).
Diz o art.4º nº1 do DL nº 67/2003 – “Em caso de falta de conformidade do bem com o
contrato, o consumidor tem direito a que esta seja reposta sem encargos, por meio de
reparação ou de substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato”.
Acresce o direito à indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes
do fornecimento de bens ou prestações de serviços defeituosos, nos termos do art.12º, nº1 da
Lei nº24/96 de 31/7.
Perante o defeito da coisa (conceito funcional), o consumidor tem o direito à reparação, à
substituição, à redução do preço, à resolução, e à indemnização.
Muito embora a obrigação de conformidade com o contrato decorra já dos princípios
gerais e do regime legal do contrato de compra e venda e de empreitada no Código Civil
(arts.406, 763, 1208) e da própria Lei de Defesa do Consumidor (art.4º), ela é expressamente
imposta no art. 2º, nº1 do DL nº67/2003, pois “o vendedor (leia-se empreiteiro) tem o dever de
entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda
(empreitada)”.
Por sua vez, o nº 2 do art. 2º do DL 67/2003 consagra determinados “factos-índices” de
não conformidade, de tal forma que se comprovados presume-se a desconformidade
(presunção juris tantum).
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As faltas de conformidade devem existir no momento da entrega do bem ao consumidor,
presumindo-se existentes já nessa data caso se manifestem num prazo de dois ou cinco anos,
a contar da entrega de coisa móvel ou imóvel, respetivamente (art. 3º nºs 1 e 2 do DL nº
67/2003).
Verifica-se identidade na noção de defeito no regime da compra e venda e na empreitada,
podendo decompor-se em “deformidade” e “vício“.
O vício apresenta-se como “deficiência ou alteração na forma, na estrutura da composição
da coisa que resulta da sua conceção, execução, produção, fabrico”, e a deformidade como
desvio relativamente ao acordo das partes”.
No fundo, em qualquer caso, o defeito resulta de dois aspetos: desvio relativamente ao
acordo das partes, nomeadamente quanto a qualidades especiais da coisa; vício que ponha
em causa (ainda que parcialmente) a finalidade da coisa (P. MARTINEZ, “Compra e venda e
empreitada”, Comemorações dos 35 Anos do Código Civil, vol. III, pág.246).
Numa outra perspetiva, adota-se um “conceito funcional de defeito” em que se “privilegia
a idoneidade do bem para a função a que se destina”, a partir de uma conceção subjetiva de
defeito (as partes determinaram no contrato as características fundamentais da coisa e o fim)
ou de uma conceção objetiva (função normal das coisas da mesma categoria) - cf. CALVÃO
DA SILVA, Compra e venda de Coisas Defeituosas, 4ª ed., pág.42 e segs..
Segundo a “teoria da norma” e porque facto constitutivo do direito, compete ao autor o
ónus de alegar e provar o defeito, ou seja, a falta de conformidade (art.342º, nº 1 do CC), tanto
para o direito civil comum, como para a legislação específica da tutela do consumidor (cf., por
ex., PEDRO MARTINEZ, Cumprimento Defeituoso, pág.273 e segs.; Ac STJ de 21/5/2002, C.J.
ano X, tomo II, pág.85, Ac STJ de 11/10/2007, de 15/2/2005, disponíveis em www dgsi.pt.).
A este propósito, refere CALVÃO DA SILVA que “a prova da falta de conformidade, vale
dizer, a não correspondência do bem recebido ao bem convencionado, cabe ao comprador
[consumidor], com a ajuda, na falta de cláusulas específicas, das presunções do nº2 do art.2º,
demonstrando as qualidades ou características que as ditaram para se considerarem devidas”
(Venda de Bens de Consumo, 3ª ed., pág.74).
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Ora, e no que ao caso importa, para que se possa, então afirmar o cumprimento integral
por parte do prestador de serviço da sua obrigação contratual, há então que lançar mão das
presunções legais plasmadas na diversas alíneas do n.º 2 do artigo 2º do DL n,º 67/2003 de
08/04.
Nos termos da al. d) daquele n.º 2, há, pois de haver coincidência entre a obra levada a
cabo por aquele empreiteiro/ Requerido e a qual nos transporta para a regra da coincidência,
ou seja, para se afirmar conforme ao contrato, a obra levada a cabo no bem entregue pelo
consumidor apresentará as qualidade e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo –
trata-se do critério da qualidade média no cumprimento das obrigações genéricas, segundo
juízos de equidade, nos termos do disposto no art. 400º do CC – neste sentido, CALVÃO DA
SILVA, ob. cit. pág. 91.
Dúvidas não restam, que a prova desta não coincidência do bem de consumo adquirido
às qualidades e ao desempenho habituais nos bens do mesmo tipo, nos termos do disposto no
n.º 1 do artigo 342º do C.C. incumbem ao aquirente/ consumidor.
Prova, esta, que a Requerente logrou obter, conforme supra já mencionado.
Feita prova da não coincidência, opera a inversão do ónus probatório, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 343º do C.C., incumbindo ao prestador de serviço afastar a
presunção legal que tal não importa uma desconformidade com o contrato celebrado entre as
partes. O que em bom rigor se diga, a Requerida não logrou.
Verdade, se diga, que efetivamente a Requerida não logrou fazer prova do facto
impeditivo que alegou, ou seja, que o bem já padecia do vício em momento anterior à entrega
do bem para intervenção aos seus serviços técnicos.
Ora, em caso de falta de conformidade do bem com o contrato, o consumidor tem direito
a que seja reposta sem encargos, por meio de reparação ou de substituição, à redução
adequada do preço ou à resolução do contrato – n.º 1 do art. 4º DL nº 67/2003, 08/04.
Podendo o consumidor exercer tais direitos quando a falta de conformidade se manifestar
dentro de um prazo de dois anos, estando em causa um bem móvel, a contar da entrega do
bem – n.º 1 do art. 5º do DL n.º 67/2003, 08/04.
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Pelo que, e resultando provado que os danos na máquina de café não são reparáveis, é
pois procedente, sem mais considerações, a pretensão de substituição do bem por outro igual,
sem qualquer custo para a consumidora.
*
4. Do Dispositivo
Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julgo a ação totalmente
procedente, condenando a Requerida na substituição da máquina de café automática
ECAM22.110B, da marca Delonghi, por outra de iguais características, ou superior em
caso de impossibilidade, sem quaisquer custos para a Reclamante.
Notifique-se as partes da forma mais expedita.
Porto, 20/06/2021.
A Juiz-Árbitro,

(Sara Lopes Ferreira)
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