Processo n.º 601/2019
Requerente: ***********
Requerida: ***********
1. Relatório
1.1. A requerente, referindo que, em 9 de fevereiro de 2018, adquiriu
um equipamento móvel **** Cinza Usado, no estabelecimento comercial da
requerida, pelo valor de € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros), alegou
que, quando chegou a casa, o aparelho deixou de funcionar. Mais aduziu que,
de imediato, denunciou o problema então detetado junto da requerida, o qual
apenas foi solucionado ao fim de dois meses. Acrescentou, ainda, que,
posteriormente, o equipamento voltou a revelar a mesma anomalia de forma
pontual, até que, em finais de 2018, deixou mesmo de funcionar. Neste
encalço, alegou, por último, que voltou a reclamar, por diversas vezes, junto
da requerida, iniciativas essas que se revelaram infrutíferas, sentindo-se
“enganada, pois foi-lhe garantido um equipamento em perfeitas condições e a
verdade é que tal não se veio a verificar.” Pede que o Tribunal julgue a ação
procedente, declarando resolvido o contrato celebrado com a requerida.
1.2. A requerida, regularmente citada nos termos e para os efeitos dos
artigos 33.º, n.º 2 da LAV1 e do artigo 14.º, n.º 5 do Regulamento do CIAB –
Tribunal Arbitral de Consumo, não apresentou contestação escrita e,
notificada para tal, não compareceu na audiência arbitral realizada em
17.06.2019.
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Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 63/2011, de 14.12, que conserva, até
ao momento, a sua redação originária.
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2. O objeto do litígio
O objeto do litígio corporiza-se na questão de saber se assiste ou não à
requerente o direito à resolução do contrato celebrado com a requerida, que
tem por objeto o telemóvel **** Cinza Usado, com o IMEI 3****.
3. As questões a resolver
Considerando o objeto do litígio e os fundamentos da ação, há duas
questões a resolver: a questão da aplicabilidade do regime jurídico da venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, constante do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril, com a redação em vigor que lhe foi dada pelo DecretoLei n.º 84/2008, de 21 de maio; e a questão da verificação dos pressupostos
constitutivos do direito à resolução do contrato celebrado com a requerida,
invocado pela requerente.
4. Fundamentos da sentença
4.1. Os factos
4.1.1. Factos provados
Julgam-se provados os seguintes factos relevantes para a decisão da
causa:
a) A requerida tem por objeto social o comércio por grosso de
equipamentos eletrónicos, de telecomunicações e suas partes;
b) A requerente é um consumidor dos bens e serviços da requerida,
para fins não profissionais;
c) Para uso pessoal, em 09.02.2018, a requerida vendeu à requerente,
que comprou, um telemóvel *** Cinza Usado, com o IMEI 3***,
pelo preço de € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros) – facto
que se julga provado com base no documento de fls. 3 dos autos e
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
de 17.06.2019;
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d) No ato de compra, o funcionário da requerida que atendeu a
requerente informou que o equipamento descrito em c) gozaria de
um prazo de garantia de 6 (seis) meses – facto que se julga provado
com base nas declarações da requerente em audiência de julgamento
arbitral de 17.06.2019;
e) Ainda nesse momento, o equipamento descrito em c) esteve ligado
no estabelecimento da requerida, a carregar a bateria interna, tendo
sido depois desligado e devidamente acondicionado para ser
entregue à requerente – facto que se julga provado com base nas
declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral de
17.06.2019;
f) Quando chegou a casa, a requerente ligou o equipamento descrito
em c) e verificou que o mesmo apresentava um ecrã prateado, com
o logótipo da *** não chegando, sequer, a surgir mensagem para
introdução do código PIN (Personal Identification Number) – facto que
se julga provado com base nas declarações da requerente em
audiência de julgamento arbitral de 17.06.2019;
g) No fim-de-semana que imediatamente sucedeu ao ato descrito em
c), a requerente deslocou-se ao estabelecimento da requerida, onde
denunciou que o equipamento não funcionava corretamente e
manifestou a intenção de devolver o telemóvel contra a restituição
do preço despendido com a sua aquisição – facto que se julga
provado com base nas declarações da requerente em audiência de
julgamento arbitral de 17.06.2019;
h) A requerida não assentiu à pretensão da requerente, a qual entregou
o telemóvel para reparação – facto que se julga provado com base
nas declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral
de 17.06.2019;
i) Nesse momento, e mediante análise perfuntória do equipamento, o
funcionário da requerida transmitiu à requerente que a anomalia
denunciada poderia ter como causa um problema da bateria do
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telemóvel – facto que se julga provado com base nas declarações da
requerente em audiência de julgamento arbitral de 17.06.2019;
j) Decorridos cerca de dois meses, a requerida procedeu à devolução
do equipamento reparado à requerente – facto que se julga provado
com base nas declarações da requerente em audiência de julgamento
arbitral de 17.06.2019;
k) Posteriormente e até meados de novembro de 2018, o telemóvel
voltou a manifestar, de forma pontual, a mesma anomalia – facto
que se julga provado com base nas declarações da requerente em
audiência de julgamento arbitral de 17.06.2019;
l) Durante aquele período, a requerente logrou usufruir das utilidades
oferecidas pelo telemóvel, procedendo ao carregamento da bateria
do equipamento (embora aquela não apresentasse insuficiência de
autonomia para fornecimento de energia) e ao reboot do aparelho –
facto que se julga provado com base nas declarações da requerente
em audiência de julgamento arbitral de 17.06.2019;
m) Em dia não concretamente apurado de meados de novembro de
2018, depois de o telemóvel evidenciar a mesma anomalia ao início
do dia (superada com o reboot do equipamento), no final do mesmo
dia, o aparelho deixou mesmo de funcionar – facto que se julga
provado com base nas declarações da requerente em audiência de
julgamento arbitral de 17.06.2019;
n) De imediato, a requerente deslocou-se, de novo, ao estabelecimento
da requerida, onde denunciou que o equipamento não funcionava
corretamente e entregou o telemóvel para reparação – facto que se
julga provado com base nas declarações da requerente em audiência
de julgamento arbitral de 17.06.2019;
o) Nesse momento, e mediante análise perfuntória do equipamento, o
funcionário da requerida transmitiu, de novo, à requerente que a
anomalia denunciada poderia ter como causa um problema da
bateria do telemóvel – facto que se julga provado com base nas
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declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral de
17.06.2019;
p) Em 05.01.2019, um funcionário da requerida procedeu à devolução
do equipamento à requerente, a quem transmitiu que o mesmo não
foi objeto de reparação, em virtude de “mau uso”, gerador de dano
com incidência na placa-mãe (motherboard) do telemóvel – facto que
se julga provado com base no documento de fls. 4 dos autos e nas
declarações da requerente em audiência de julgamento arbitral de
17.06.2019;
q) O telemóvel **** Cinza Usado, com o IMEI 3***, não funciona –
facto que se julga provado com base na inspeção direta do telemóvel
apresentado pela requerente em audiência de julgamento arbitral
realizada em 17.06.2019, nos termos dos artigos 416.º e 490.º do
CPC.
4.1.2. Factos não provados
Tendo em consideração aquele que é o objeto do litígio, inexistem
quaisquer outros factos alegados e não provados com pertinência e interesse
para a boa decisão em causa.
4.1.3. Motivação das decisões em matéria de facto sob ponto 4.1.1.
da sentença
Nos termos do artigo 396.º do Código Civil e do artigo 607.º, n.º 5 do
CPC, 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 pela
requerente, às declarações da demandante em audiência de julgamento arbitral
e à inspeção direta do telemóvel apresentado pela requerente na mesma sede,
mais considerando factos instrumentais que resultaram da instrução e
discussão da causa (artigo 5.º, n.º 2, alínea a) do CPC).
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Para além do que já se deixou consignado em relação a cada decisão em
matéria de facto, cumpre asseverar, em primeiro lugar, que o Tribunal tomou
em consideração as regras constantes dos n.ºs 2 e 3 do artigo 35.º da LAV, das
quais decorre, respetivamente, que a falta de apresentação de contestação (pela
requerida) não importa a aceitação dos factos invocados pela requerente (cfr.
artigos 567.º, n.º 1 e 574.º, n.ºs 2 e 3 do CPC), competindo à demandante
fazer a prova que lhe cabe – embora, como refere ANTÓNIO MENEZES
CORDEIRO2, “(…) não havendo contradita, a sua [da demandante] tarefa fica
mais facilitada” – e a não comparência (da requerida) à audiência de
julgamento arbitral determina também o prosseguimento do processo,
assentando a decisão na prova que tenha sida apresentada ao Tribunal.
Ademais, importa acrescentar que, em relação aos factos julgados
provados sob alíneas d) a p) do ponto 4.1.1., a formação da convicção do
Tribunal no sentido assumido radicou, essencialmente, nas declarações da
requerente na audiência de julgamento arbitral realizada em 17.06.2019, as
quais se reputam de sérias e credíveis e cuja veracidade se baseia na
verosimilhança e consistência do relato apresentado. Não obstante as reservas
e cautelas que o Tribunal deve sempre observar na valoração da prova por
declarações de parte, impostas pelo facto de se tratar de um meio probatório
assente nas afirmações de um sujeito processual obviamente interessado no
objeto do litígio, cremos, ainda assim, que a requerente se apresentou em
audiência arbitral a relatar, de forma objetiva, clara, pormenorizada e sem
hesitações, os factos que eram do seu conhecimento direto, renunciando à
tradicional postura adversarial, antes assumindo e revelando um espírito de
colaboração com o Tribunal em prol da justa composição do litígio, o que se
releva positivamente e se saúda, sendo, por isso, possível extrair, com toda a
segurança, a partir delas, a factualidade adquirida e julgada provada nos
presentes autos acima identificada.
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ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Tratado da Arbitragem – Comentário à Lei n.º 63/2011, de 14
de dezembro, Coimbra, Almedina, 2015, p. 331.
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4.2. Resolução das questões de direito
4.2.1. Da aplicabilidade do regime jurídico da venda de bens de
consumo e das garantias a ela relativas, constante do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril, com a redação em vigor que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de maio, à situação dos autos
Conforme já se deixou antecipado aquando da enunciação das questões
de direito a resolver, depois de devidamente delimitado o objeto do litígio e
apreciado criticamente o conjunto da prova produzida nestes autos, cumpre a
este Tribunal aferir, num primeiro momento, se a situação em causa nos
presentes autos se subsume ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril.
Por via do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, foi transposta, para a
ordem jurídica portuguesa, a Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 25 de maio (doravante “Diretiva”), “sobre certos aspetos da
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas”, estabelecendo-se,
entre nós, um regime especial aplicável à compra e venda de bens de consumo
e outros contratos de consumo, tendente a assegurar a proteção dos interesses
do consumidor em face da incontornável assimetria de formação, informação
e conhecimentos no quadro das relações jurídicas estabelecidas com um
profissional, no exercício da sua atividade, a qual se projeta, nomeadamente, e
com particular expressão, na determinação do objeto que concretamente deve
ser prestado e sua conformidade com o que foi convencionado entre as
partes.
Enquanto corolário do princípio pacta sunt servanda, expressamente
consagrado no artigo 406.º do Código Civil, maxime do subprincípio da
pontualidade, de acordo com o qual os contratos têm de ser cumpridos, ponto
por ponto, nos seus exatos termos, e do princípio geral do cumprimento das
obrigações, nos termos do qual “[o] devedor cumpre a obrigação quando
realiza a prestação a que está vinculado” (artigo 762.º, n.º 1 do Código Civil),
àquele que se dedica profissionalmente à venda de bens ou à prestação de
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serviços cumpre assegurar que a sua prestação material é conforme com o
contrato celebrado com o consumidor, isto é, garantir que o conteúdo da sua
obrigação, com as características e qualidades acordadas com o contraente
mais débil da relação jurídica, encontra identidade no bem efetivamente
entregue ou no serviço, de facto, prestado.
Feito este enquadramento inicial, a fim de nos pronunciarmos, em
concreto, acerca da aplicabilidade do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril3,
ao caso vertente, o artigo 1.º-A, n.º 1, deste diploma determina que o mesmo é
aplicável, nomeadamente, aos contratos de compra e venda que tenham por
objeto um “bem de consumo”, isto é “qualquer bem imóvel ou móvel
corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” [artigo 1.º-B, alínea b)].
Delimitado, desta forma, o âmbito objeto de aplicação daquele texto
normativo, também extraímos, a partir daquele artigo 1.º-A, n.º 1, o seu
universo subjetivo de aplicação, quando nele se identificam os sujeitos das
relações contratuais abarcadas por este compêndio legal – consumidores e
profissionais –, cujas definições se encontram positivadas, respetivamente, nas
alíneas a) e c) do artigo 1.º-B.
Assim, em termos bastante próximos da definição plasmada na Lei n.º
24/96, de 31 de julho (Lei de Defesa do Consumidor, com a redação em vigor
que lhe foi conferida pela Lei n.º 47/2014, de 28/07), nos termos e para os
efeitos do Decreto-Lei n.º 67/2003, considera-se consumidor “aquele a quem
sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos,
destinados a uso não profissional, por pessoa que exerça com carácter
profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios”
[artigo 1.º-B, alínea a)], contendo já este segmento derradeiro da definição
uma referência ao profissional, categoria na qual se inscreve o vendedor, ou seja,
“qualquer pessoa singular ou coletiva que, ao abrigo de um contrato, vende
bens de consumo no âmbito da sua atividade profissional” [artigo 1.º-B, alínea
c)].
3

Pertencem a este diploma as normas que, sem indicação do respetivo diploma, adiante se
mencionarem.
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Adota-se, assim, como bem exalta o emérito Professor JOÃO CALVÃO
DA

SILVA4, uma “noção de consumidor em sentido estrito, a mais corrente e

generalizada na doutrina e nas Diretivas comunitárias: pessoa que adquire um bem
ou um serviço para uso privado – uso pessoal, familiar ou doméstico, na fórmula
da al. a) do art. 2.º da Convenção de Viena de 1980 sobre a compra e venda
internacional de mercadorias, inspiradora da Diretiva 1999/44/CE (…) – de
modo a satisfazer as necessidades pessoais e familiares, mas não já aquele que
obtém ou utiliza bens e serviços para satisfação das necessidades da sua profissão ou
empresa”, porquanto “(…) todo aquele que adquira bens ou serviços
destinados a uso não profissional será uma pessoa humana ou pessoa singular,
com exclusão das pessoas jurídicas ou pessoas coletivas, as quais adquirem
bens ou serviços no âmbito da sua atividade, segundo o princípio da
especialidade do escopo, para a prossecução dos seus fins, atividades ou
objetivos profissionais (art. 160.º do CC [Código Civil] e art. 6.º do CSCom
[Código das Sociedades Comerciais]”, concluindo o mesmo autor que «[a]
noção estrita de consumidor – pessoa singular que adquire a fornecedor profissional
bens ou serviços para uso não profissional –, que defendemos em geral e temos por
consagrada no n.º 1 do art. 2.º da LDC [Lei de Defesa do Consumidor] (…)
impõe-se pertinente e inquestionavelmente in casu à luz do princípio da
interpretação conforme à Diretiva, em que se define consumidor como
“qualquer pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente
Diretiva, atue com objetivos alheios à sua atividade comercial ou profissional”
(al. a) do n.º 2 do art. 1.º)».
Revertendo à situação em apreço, reveste meridiana clareza que
estamos na presença de uma relação jurídica de consumo sujeita à disciplina
normativa do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na medida em que em
causa está a celebração de um contrato de compra e venda de um bem de
consumo (telemóvel), em que o requerente, porque o adquiriu para uso
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JOÃO CALVÃO DA SILVA, Compra e venda de coisas defeituosas, Coimbra, Almedina, 4.ª edição,
2010, pp. 55 e seguintes.
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pessoal, é um consumidor, e a requerida, porque o vendeu no exercício da sua
atividade económica com escopo lucrativo, é um profissional.
4.2.2. Da questão da verificação dos pressupostos constitutivos do
direito à resolução do contrato invocado pela requerente
Tendo concluído pela inclusão do negócio jurídico celebrado entre as
partes processuais à regulação normativa plasmada no Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril, importa, agora, curar de saber se se encontram
preenchidos os pressupostos constitutivos do direito da requerente à
resolução do contrato de compra e venda celebrado com a requerida, que teve
por objeto o telemóvel A*** Cinza Usado, identificado pelo IMEI 3***.
Como vimos, o vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens
que sejam conformes com o contrato de compra e venda (artigo 2.º, n.º 1),
respondendo o primeiro perante o segundo por qualquer falta de
conformidade que exista no momento em que o bem lhe é entregue
(artigo 3.º, n.º 1). Por outras palavras, o profissional é responsável por
assegurar que a sua prestação contratual, tal como estipulada no vínculo
negocial celebrado com o consumidor, coincide com a prestação efetuada,
constituindo o momento relevante para esta operação de avaliação da
conformidade com o conteúdo do contrato o da entrega do bem.
Para auxiliar o intérprete-aplicador na definição dos elementos que
integram o conteúdo do contrato, o legislador previu, no n.º 2 do artigo 2.º,
um conjunto de critérios-índice, formulados pela negativa, que, se preenchidos
por um facto alegado e provado pelo consumidor, são reveladores de uma
falta de conformidade do bem entregue pelo profissional. Embora resulte da
letra da norma o recurso à técnica legislativa da presunção iuris tantum (artigos
349.º e 350.º, n.ºs 1 e 2 do Código Civil), acompanhamos JORGE MORAIS
CARVALHO quando assinala que, no bom rigor jurídico, não se consagra ali
uma genuína presunção legal de desconformidade, na medida em que “a
verificação da desconformidade por referência aos critérios definidos afasta a
possibilidade lógica de prova em contrário, não sendo possível [ao vendedor]
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provar a conformidade de um bem desconforme”5 ou, por outras palavras, se
o profissional não conseguir demonstrar a inexistência do facto a que
corresponde a alegada desconformidade, não dispõe da faculdade de, ainda
assim, provar que o bem é conforme com o contrato.
Naquele artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril,
enunciam-se, então, os critérios legais para a aferição da existência de
desconformidade. Em breves palavras, “presume-se” que um bem de
consumo não é conforme com o contrato se o consumidor alegar e
demonstrar algum facto que revele que o objeto entregue:
a) Não preenche todas as características descritas, em termos precisos,
concretos e objetivos, pelo vendedor e/ou não cumpre os objetivos
anunciados pelo profissional [1.ª parte da alínea a)];
b) Não apresenta as mesmas qualidades ou características de uma
amostra ou modelo exibido ao consumidor, sem que o profissional
tenha ressalvado e expressamente esclarecido o consumidor dessa
não correspondência integral [2.ª parte da alínea a)];
c) Não é adequado ao cumprimento de um uso específico que o
consumidor pretendia conferir ao bem, do qual o vendedor foi
informado em momento prévio à celebração do contrato e integrou,
assim, o conteúdo deste [alínea b];
d) Não se revela apto, segundo um critério objetivo, a satisfazer todas
as utilizações habituais conferidas a bens do mesmo tipo [alínea c)];
e) Não apresenta as características ou a performance que,
atendendo à natureza do bem, um consumidor médio podia
dele razoavelmente esperar [alínea d)].
Significa isto, portanto, que, mediante alegação e prova da ocorrência,
no momento da entrega do bem pelo vendedor, de facto(s) que
preencha(m) um ou mais dos critérios acima enunciados, o consumidor pode
5

JORGE MORAIS CARVALHO, Manual de Direito do Consumo, Coimbra, Almedina, 2013, p.
173.
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prevalecer-se de qualquer um dos direitos previstos no artigo 4.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, não sujeitos a qualquer hierarquia no
seu exercício (artigo 4.º, n.º 5), a saber, os direitos de reparação e substituição do
bem sem quaisquer encargos, o direito de redução adequada do preço e do direito
de resolução do contrato, quando a falta de conformidade se manifestar
dentro do prazo da garantia legal de conformidade de dois ou de cinco
anos a contar da entrega do bem, consoante se trate, respetivamente, de coisa
móvel ou imóvel (artigo 5.º, n.º 1). E, facilitando a árdua tarefa de
demonstração de que o vício ou defeito pré-existia ao momento da entrega
(entenda-se: do fornecimento material) do bem, com a qual está onerado o
consumidor, o legislador consagrou uma presunção de anterioridade, em
termos mais favoráveis aos previstos na norma paralela (artigo 5.º, n.º 3) da
Diretiva de harmonização mínima transposta pelo Decreto-Lei n.º 67/2003,
de 8 de abril, de acordo com a qual “[a]s faltas de conformidade que se
manifestem num prazo de dois ou de cinco anos a contar da data de entrega
de coisa móvel corpórea ou de coisa imóvel, respetivamente, presumem-se
existentes já nessa data, salvo quando tal for incompatível com a natureza da
coisa ou com as características da falta de conformidade” (artigo 3.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril).
No caso de um bem móvel usado, como sucede com o telemóvel que
constituiu o objeto (mediato) do contrato de compra e venda celebrado entre
as partes destes autos, no uso da possibilidade conferida pelo segundo
parágrafo do artigo 7.º, n.º 1 da Diretiva, o legislador nacional admite que
consumidor e profissional convencionem a redução do prazo da garantia de
conformidade para um ano a contar da entrega do bem (artigo 5.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril), uma solução normativa cuja ratio
reside no facto de “a qualidade e o comportamento que os consumidores
podem razoavelmente esperar dependerá, nomeadamente, do facto de os bens
serem em primeira ou em segunda mão” [considerando (8) da Diretiva].
Por sua vez, ao profissional pode não bastar a alegação e prova de que
o mau estado e/ou o mau funcionamento do bem de consumo inexistiam no
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momento da celebração do contrato ou no momento da entrega do bem ao
consumidor. Excetuando os casos em que o consumidor tem conhecimento
do defeito ou ónus que incide sobre o objeto prestado ou tal limitação do bem
tenha sido expressamente ventilada entre as partes em momento prévio à
celebração do negócio (artigo 2.º, n.º 3), a ilisão da presunção de
anterioridade e consequente afastamento da garantia legal de
conformidade dependem da alegação e prova da ocorrência de um
facto posterior ao momento da entrega, imputável ao consumidor, do
qual tenha resultado diretamente a falta de conformidade.
Posto isto, e retomando novamente o caso que nos cumpre apreciar e
julgar, subsumindo a factualidade julgada provada ao Direito aplicável, impõese, desde logo, concluir, com base na asserção constante da alínea d) do ponto
4.1.1. supra, que a requerida estabeleceu, de modo unilateral, a adoção de
um prazo de garantia legal de conformidade de 6 (seis) meses, uma
estipulação que, em face da previsão da norma do artigo 5.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, enferma de nulidade (artigo 10.º,
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04.), que se declara ex officio
(artigo 286.º do Código Civil), por duas ordens de razões: primo, aquela
disposição legal apenas autoriza a redução do prazo de garantia até um
mínimo (de proteção de consumidor) de um ano; secondo, a referida norma
imperativa faz depender a possibilidade de redução do prazo de garantia de
acordo explícito das partes nesse sentido, o que, manifestamente, inexistiu na
situação vertente.
A nulidade de tal cláusula contratual importa a sua eliminação do teor
do negócio celebrado entre requerente e requerida, não implicando, contudo,
como é natural, que a (compra e) venda do telemóvel subsista desprovida de
garantia de conformidade, com um grau de proteção do consumidor inferior
àquela que é assegurada impositivamente pela legislação vigente. Justifica-se,
portanto, aquilatar qual o prazo de garantia que deve ingressar no programa
do vínculo negocial em causa nos presentes autos, nomeadamente o prazo
geral de duração da garantia de conformidade postulado no artigo 5.º, n.º 1 do
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Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04, ou o prazo excecional consagrado no n.º 2
do mesmo artigo e diploma.
Seguindo de perto a doutrina jurisprudencial vertida no Acórdão do
Tribunal da Relação de Coimbra de 25.10.2011, proferido no Processo n.º
351/10.6TBPCV.C1, Relator: Des. Moreira do Carmo, disponível em
http://www.dgsi.pt/, reveste toda a pertinência a convocação da doutrina da
“eficácia mediata das normas imperativas”, com consagração expressa no
artigo 1339.º do Código Civil Italiano. Como ensina LUÍS CARVALHO
FERNANDES, quando um negócio jurídico pode beneficiar da aplicação da
figura da redução prevista no artigo 292.º do Código Civil, tal pode determinar
tão-só a supressão da cláusula inválida, permanecendo o acordo de vontades
regulado pelas restantes disposições contratuais, desde que salvaguardada a
realização da intenção prática que constituiu o motivo determinante para a
celebração do negócio – a denominada redução legal em sentido próprio –,
ou, de modo diverso, a exclusão da estipulação viciada pode implicar a sua
substituição por outra, operada “ou por via da integração negocial, com
prevalência da aplicação de normas supletivas, quando possível, ou por
recurso à denominada eficácia mediata das normas imperativas, em que a lei
impõe a sua vontade normativa”, sempre com respeito, em qualquer dos
casos, pelo essencial do acordo alcançado entre os contraentes6.
Naquela última hipótese, «“passa a valer, em lugar dela [da cláusula
inválida], a estatuição normativa segundo o limite máximo admissível, tido
pelo legislador como o mais adequado à justa composição dos interesses
envolvidos no negócio. Se assim não fosse, a simples invalidade da cláusula
viciada, podia até ter o efeito perverso de subverter o equilíbrio de interesses
que presidiu à celebração do negócio.”7
Sobre esta tarefa positiva das normas imperativas, quanto ao papel da
lei na formação do conteúdo do negócio jurídico, CARVALHO FERNANDES

LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, volume II, 5.ª edição, outubro
de 2010, Universidade Católica Editora, pp. 403-412.
7
LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, volume II, p. 405.
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também salienta que a mesma “assume (…) particular relevância quando (…)
a injunção normativa é estabelecida no interesse de uma das partes – a «parte
débil» (…) – e contra a outra. Nestes casos, a destruição do negócio acabaria
por redundar em benefício do contraente mais forte, que só quis contratar nos
termos que violam o comando legal, e voltar-se-ia contra a parte mais fraca, a
quem interessa manter o negócio com o conteúdo limitativo da lei,
frustrando-se o fim visado pela norma”8.
Ora, no caso que nos ocupa, a inserção automática da estatuição legal
visa obter a substituição de uma determinada realidade – a cláusula classificada
de nula – por outra realidade definida – o conteúdo da norma imperativa,
regulando o mesmo espaço ocupado pela cláusula ilegal –, e não colmatar
lacunas da regulamentação negocial deixadas livres pelas partes.
Trata-se, assim, de operar uma inserção automática no negócio de uma
disposição legal imperativa, disposição que, aliás, as partes tinham obrigação
de conhecer e de a respeitar na conclusão do negócio nas condições concretas
em que o celebraram.»
Atento tudo quanto antecede, desenvolvendo a operação acima descrita
no caso sub judicio, não pode deixar-se de concluir pela inserção e
aplicação da norma do artigo 5.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de
08.04. ao contrato de compra e venda que liga os sujeitos desta lide, ou
seja, atenta a natureza móvel do objeto (mediato) do contrato, o prazo legal
de garantia mínimo e imperativo de 2 (dois) anos, não sendo, sequer, de
equacionar a adoção do comando legal do n.º 2 do mesmo artigo e diploma,
pois, apesar de ter sido alienada pela requerida à requerente uma coisa móvel
usada, inexistiu efetiva negociação entre as partes para uma eventual redução
daquele prazo até 1 (um) ano [cf. alínea d) do ponto 4.1.1. supra].
Considerando, então, que a requerente, desde o momento da entrega
do telemóvel, dispunha de um prazo de 2 (dois) anos para reagir face a uma
manifestação da falta de conformidade do bem, na decorrência das decisões
em matéria de facto sob alíneas c), m) e n) do ponto 4.1.1. supra, reveste
8

LUÍS CARVALHO FERNANDES, Teoria Geral do Direito Civil, volume II, pp. 312-313.
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meridiana clareza que a requerente está em condições de exercer o direito à
resolução do contrato de compra e venda do telemóvel dentro do prazo da
garantia legal de conformidade e, bem assim, foi capaz de alegar e demonstrar
uma anomalia no equipamento que preenche o critério-índice da alínea d) do
n.º 2 do artigo 2.º. Afinal, cremos indiscutível que um telemóvel inoperacional,
isto é, que nem sequer funciona, não apresenta as qualidades e o desempenho
habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente
esperar, atendendo à natureza da coisa, na medida em que impossibilita o
consumidor de aceder e aproveitar o conjunto das utilidades facultadas pelo
equipamento, designadamente, aquele que constitui – embora cada vez
menos… – o core das funcionalidades por ele oferecidas: realização de
chamadas telefónicas e envio de mensagens escritas.
Por outro lado, a requerida não alegou nem demonstrou que a falta de
conformidade se deveu a uma ação externa exercida sobre o bem, posterior à
sua entrega, imputável à sua utilizadora, e estabelecer um nexo de causalidade
adequada entre o manuseamento indevido do equipamento e a anomalia
detetada pela requerente.
Por todo o exposto e em conformidade, justo é declarar que assiste à
requerente o direito à resolução do contrato de compra e venda do
telemóvel *** Cinza Usado, identificado pelo IMEI 3***, operada por
via da declaração resolutiva incorporada na propositura da presente ação, a
qual importa a destruição dos efeitos daquele acordo de vontades, devendo
ser restituído tudo o que tiver sido prestado (artigo 289.º, n.º 1 ex vi artigo
433.º e artigo 434.º, n.º 1, 1.ª parte, todos do Código Civil), ou seja, impende
sobre a demandada a obrigação de devolver à demandante a quantia de €
345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros), ficando esta última adstrita à
obrigação de restituir o telemóvel à primeira.

5. Decisão
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Nestes termos, com base nos fundamentos expostos, julga-se a
ação totalmente procedente, e, por conseguinte:
a) Declara-se nula, ao abrigo do artigo 286.º do Código Civil, a
estipulação contratual de prazo de garantia de conformidade
de 6 (seis) meses, por violação do artigo 5.º, n.º 2 do DecretoLei n.º 67/2003, de 08.04.
b) Declara-se resolvido o contrato de compra e venda celebrado
entre requerente e requerida, que tem por objeto o telemóvel
*** Cinza Usado, com o IMEI 3***, impendendo sobre a
demandada a obrigação de devolver à demandante a quantia
de € 345,00 (trezentos e quarenta e cinco euros), ficando esta
última adstrita à obrigação de restituir o telemóvel à primeira.
Notifique-se.
***, 11 de julho de 2019.

O Juiz-árbitro,

(Carlos Filipe Costa)
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Resumo:
1. Enquanto corolário do princípio pacta sunt servanda, expressamente
consagrado no artigo 406.º do Código Civil, maxime do subprincípio
da pontualidade, e do princípio geral do cumprimento das
obrigações (artigo 762.º, n.º 1 do Código Civil), àquele que se dedica
profissionalmente à venda de bens ou à prestação de serviços
cumpre assegurar que a sua prestação material é conforme com o
contrato celebrado com o consumidor, isto é, garantir que o
conteúdo da sua obrigação, com as características e qualidades
acordadas com o contraente mais débil da relação jurídica, encontra
identidade no bem efetivamente entregue ou no serviço, de facto,
prestado;
2. Significa isto, portanto, que, mediante alegação e prova da
ocorrência, no momento da entrega do bem pelo vendedor, de
facto(s) que preencha(m) um ou mais dos critérios-índice
enunciados no artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de
abril, o consumidor pode prevalecer-se de qualquer um dos direitos
previstos no artigo 4.º, n.º 1 do mesmo diploma, não sujeitos a
qualquer hierarquia no seu exercício (artigo 4.º, n.º 5), quando a falta
de conformidade se manifestar dentro do prazo da garantia legal de
conformidade de dois ou de cinco anos a contar da entrega do bem,
consoante se trate, respetivamente, de coisa móvel ou imóvel (artigo
5.º, n.º 1);
3. E, facilitando a árdua tarefa de demonstração de que o vício ou
defeito pré-existia ao momento do fornecimento material do bem,
com a qual está onerado o consumidor, o legislador consagrou uma
presunção de anterioridade, em termos mais favoráveis aos previstos
na norma paralela (artigo 5.º, n.º 3) da Diretiva de harmonização
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mínima transposta pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, de
acordo com a qual “[a]s faltas de conformidade que se manifestem
num prazo de dois ou de cinco anos a contar da data de entrega de
coisa móvel corpórea ou de coisa imóvel, respetivamente,
presumem-se existentes já nessa data, salvo quando tal for
incompatível com a natureza da coisa ou com as características da
falta de conformidade” (artigo 3.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º
67/2003, de 8 de abril);
4. No caso de um bem móvel usado, como sucede com o telemóvel
que constituiu o objeto (mediato) do contrato de compra e venda
celebrado entre as partes destes autos, no uso da possibilidade
conferida pelo segundo parágrafo do artigo 7.º, n.º 1 da Diretiva
1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
maio, o legislador nacional admite que consumidor e profissional
convencionem a redução do prazo da garantia de conformidade para
um ano a contar da entrega do bem (artigo 5.º, n.º 2 do Decreto-Lei
n.º 67/2003, de 8 de abril), uma solução normativa cuja ratio reside
no facto de “a qualidade e o comportamento que os consumidores
podem razoavelmente esperar dependerá, nomeadamente, do facto
de os bens serem em primeira ou em segunda mão” [considerando
(8) da Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de maio];
5. Enferma, assim, de nulidade, a estipulação unilateral de um prazo de
garantia legal de conformidade de 6 (seis) meses (artigos 5.º, n.º 2 e
10.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril), por duas
ordens de razões: primo, a disposição legal do artigo 5.º, n.º 2 do
Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. apenas autoriza a redução do
prazo de garantia até um mínimo (de proteção de consumidor) de
um ano; secondo, a referida norma imperativa faz depender a
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possibilidade de redução do prazo de garantia de acordo explícito
das partes nesse sentido, o que, manifestamente, inexistiu na
situação vertente;
6. Por sua vez, ao profissional pode não bastar a alegação e prova de
que o mau estado e/ou o mau funcionamento do bem de consumo
inexistiam no momento da celebração do contrato ou no momento
da entrega do bem ao consumidor. Excetuando os casos em que o
consumidor tem conhecimento do defeito ou ónus que incide sobre
o objeto prestado ou tal limitação do bem tenha sido expressamente
ventilada entre as partes em momento prévio à celebração do
negócio (artigo 2.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril),
a ilisão da presunção de anterioridade e consequente afastamento da
garantia legal de conformidade dependem da alegação e prova da
ocorrência de um facto posterior ao momento da entrega, imputável
ao consumidor, do qual tenha resultado diretamente a falta de
conformidade;
7. Tendo sido a requerente capaz de alegar e demonstrar uma anomalia
no equipamento que se manifestou dentro do prazo legal da garantia
de conformidade e que preenche o critério-índice da alínea d) do n.º
2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 08.04. e, por outro
lado, não tendo a requerida logrado aduzir e provar que a falta de
conformidade se deveu a uma ação externa exercida sobre o bem,
posterior à sua entrega, imputável à sua utilizadora, e estabelecer um
nexo de causalidade adequada entre o manuseamento indevido do
equipamento e a anomalia detetada pela requerente, justo é declarar
que assiste à requerente o direito à resolução do contrato de compra
e venda do telemóvel, com as legais consequências.
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