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Proc. n.º 2930/2019
Sumário da sentença:

1- No domínio das vendas de bens de consumo, o legislador estabelece um conjunto de medidas
tendentes à proteção do consumidor, na decorrência dos princípios fundamentais
estabelecidos no âmbito da Lei de Defesa do Consumidor1;
2- Na venda de uma máquina de lavar de alta pressão, a falta de conformidade do bem como o
contrato presume-se nas hipóteses em que não seja adequado “ao uso específico para o qual
o consumidor o destine e do qual tenha informado o vendedor quando celebrou o contrato e
que o mesmo tenha aceitado, não seja adequado às utilizações habitualmente dadas aos bens
do mesmo tipo ou não apresente 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” (art.º 2º, al. b), c) e d) do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de Abril2;
3- Não provando a requerente o defeito do bem durante o prazo de garantia, não beneficia da
presunção consagrada no art.º 3º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril;
4- Não tendo a requerente (consumidora) produzido quaisquer provas de falta de conformidade
entre o bem e o contrato, terá de improceder o seu pedido de resolução contratual (art.º 4º
do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril).

______________ // _______________

Requerente: ******
Requerida:******

1

Lei n.º 24/96, de 31 de julho, atualizada pela Lei n.º 63/2019, de 16 de
agosto. 2 Atualizada pelo DL n.º 84/2008, de 21 de maio.
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A- Relatório:
A requerente pede a substituição de uma máquina de “lavar alta pressão” ou a resolução do contrato
celebrado com a requerida.

1. A requerente alega os seguintes factos essenciais:
a. Em 23 de outubro de 2017, adquiriu uma máquina de lavar alta pressão no valor de
€49,99, após desconto de 50 euros;
b. A máquina foi para reparar cerca de 4 vezes, encontrando-se na presente data no
estabelecimento para reparação;
c. A requerida recusa-se efetuar a reparação alegando não ser possível enviar mais para a
marca e, por isso, perdeu a confiança no produto.
2. A requerida apresentou contestação, alegando os seguintes factos essenciais:
a. A requerida dedica-se com escopo lucrativo e habitual ao exercício da atividade de
comercio a retalho em supermercados e hipermercados;
b. Reconhece que a requerente adquiriu, em 23 de outubro de 2017, nas suas instalações
sitas na *******, ******, uma máquina de lavar pressão da marca ****;
c. A requerente, tendo beneficiado de um desconto, pagou o valor de €49,99;
d. Apenas em 14 de maio de 2019, a requerente entregou a máquina nas instalações da
requerida, alegando que a mesma trabalhava, mas, porém, desligava-se;
e. O reparador responsável informou que nenhuma anomalia havia sido detetada, não
apresentando a máquina qualquer defeito;
f. No dia 18 de julho de 2019, a requerente voltou a apresentar a máquina nas instalações
da requerida, constando da ficha de reparação que “não tem pressão quando está a
lavar…já é a segunda vez que vai para reparar com o mesmo problema e da cliente
queixasse do mesmo”;
g. Na resposta dada pelo reparador consta “sem avaria detectada do artigo”;
h. Em 18 de julho de 2019, aquando da entrega da máquina, a requerente disse que a
utilizava por um período de aproximadamente 50 minutos para limpeza de muros e findos
os quais a mesma se desligava de forma automática;
i. O facto de a máquina se desligar tem que ver com razões de segurança;
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j. Considera que a máquina não padece de qualquer defeito;
k. Invoca abuso de direito por parte da requerente ao peticionar a substituição da máquina
ou a resolução do contrato.

B- Delimitação do objeto do litígio

O objeto do litígio reconduz-se à verificação da (in)existência do direito à substituição da
máquina de lavar de alta pressão ou à resolução do contrato de compra e venda.

C- Da fundamentação de facto
a. Atendendo às alegações fáticas da requerente e da requerida, aos elementos carreados
para os autos, as provas produzidas em audiência, consideram-se provados, de entre os
que são essenciais para o objeto do litígio e para as questões relevantes para a decisão
da causa, os seguintes factos:
i. Entre requerente e requerida foi celebrado um contrato de compra e venda
relativo a uma máquina de lavar de alta pressão, no dia 23 de outubro de 2017
(facto que dou como provado face ao documento junto aos autos a fls. 3);
ii. A requerida exerce a atividade económica de comércio a retalho em
supermercados e hipermercados (facto que dou como provado face ao
reconhecimento por parte da requerida, conjugado com as declarações das duas
testemunhas por si arroladas e ouvidas em audiência de julgamento);
b. Com relevância para a decisão da causa, não ficou provado que a referida máquina de
lavar de alta pressão apresente quaisquer defeitos, porquanto, a requerente alega que
apresentou a máquina para ser reparada por 4 vezes, mas não concretiza quais os
defeitos de que padece e dos autos constam guias de reparação com informações
contraditórias (conforme documentos n.ºs 2 e 3 juntos pela requerida aos autos).
Concomitantemente, em sede de audiência de julgamento, a testemunha *******
declarou que em 18 de julho de 2019 a requerente afirmou que a máquina funcionava
cerca de uma hora e, por seu turno, a requerente e a testemunha por si arrolada ******
afirmaram que funcionava cerca de 30 minutos. Ora, estas declarações contraditórias,
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conjugadas com o quod plerumque accidit não permitiram ao tribunal dar como
provado que a referida máquina padeça de defeito.

D- Da fundamentação de Direito

No âmbito dos presentes autos, a requerente solicita a substituição da máquina de lavar de alta
pressão ou resolução do contrato de compra e venda, dado ser seu entendimento que a mesma padece
de defeitos.
Ora, a compra de venda em causa nos presentes autos tem a especificidade de integrar, num dos
lados da relação, uma consumidora, porquanto à requerente foi fornecido um bem destinado ao uso
não profissional, por pessoa que exerce com caráter profissional uma atividade económica que visa a
obtenção de benefícios (art.º 2º, n.º 1 da Lei de Defesa do Consumidor2);
Concomitantemente, no Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril o legislador estabelece um regime
jurídico especial para a venda de bens de consumo, ou seja, para a venda de “qualquer bem imóvel ou
móvel corpóreo, incluindo os bens em segunda mão” celebrado entre profissionais e consumidores
(art.º 1º-A, n.º 1 e art.º 1º-B, al. b)).
Assim, perante uma venda como a que é objeto dos presentes autos, constata-se que o legislador
faz responder o vendedor perante a consumidora pela falta de conformidade que se verifique no
momento da entrega do bem, estabelecendo uma presunção de que tal falta de conformidade se verifica
nesse momento se esta se manifestar no prazo de dois anos (art.º 3º do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8
de abril);
Estabelecendo-se, do mesmo modo, uma presunção de que existe falta de conformidade dos bens
com o contrato nas situações em que não sejam 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, não [sejam] adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo ou não
apresent[em] 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

2

Lei n.º 24/96, de 31 de julho, atualizada pela Lei n.º 63/2019, de 16 de agosto.
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as suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante,
nomeadamente na publicidade ou na rotulagem” (art.º 2º, al. b), c) e d) do Decreto-Lei n.º 67/2003, de
8 de Abril).
Destarte, a requerente apenas tem de alegar e provar a existência de defeito do bem durante o prazo
de garantia, sem ter de provar que o mesmo se verificava no momento da entrega do bem.
De outra banda, o vendedor, acaso pretenda afastar a sua responsabilidade, terá de alegar e provar
que o bem só passou a padecer do defeito em momento posterior à entrega e que tal facto é imputável
à consumidora, a terceiro ou que se deveu a caso fortuito.
No caso sub júdice, a requerente não provou que o referido bem padecesse de defeito durante o
prazo de garantia, nem provou a sua desconformidade com o contrato.
Pelo que, não se verificam os requisitos mínimos para que a requerente (consumidora) possa exigir
a substituição ou a resolução do contrato, por verificação de desconformidade entre o bem e o contrato
celebrado.
À requerente incumbia o ónus de prova do defeito, facto que se deu por não provado com base nos
fundamentos referidos supra.
Consequentemente, atendendo à falta de quaisquer provas relativamente à existência de defeito do
referido bem, assim como quanto à desconformidade do bem com o contrato, terá de concluir-se que
o pedido, efetuado pela requerente, deve improceder.

Decisão:
Termos em que, com base nos fundamentos expostos, se julga a ação, totalmente,
improcedente, absolvendo-se a requerida do pedido.
Notifique-se.
Braga, 12 de fevereiro de 2020.
O Juiz-árbitro

(César Pires)

