
136   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011          137

MÁRIO FROTA
Fundador e primeiro presidente da AIDC – 

Associação Internacional de Direito do Consumo
Presidente da apDC – associação portuguesa de 

Direito do Consumo, Coimbra
Diretor do CEDC – Centro de Estudos de Direito do 

Consumo de Coimbra

COISAS MÓVEIS 
DURADOURAS: 

DOUTRINA

O REGIME DAS GARANTIAS  
NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011

Excertos

“Há um equívoco que importa desvanecer liminarmente: se um consumi-
dor final adquirir um equipamento, em princípio “reservado” a profissionais, e 
o destinar, como é curial, a uso prevalentemente privado, a garantia aplicável 
é a que se dá aos consumidores que não aos profissionais”

“A garantia legal das coisas móveis objeto de contrato de compra e venda, 
de locação, de empreitada ou qualquer outra prestação de serviços assenta na 
conformidade da coisa com o contrato”

“A não conformidade, uma vez suscitada por quem se mostre por tal afeta-
do, obriga à reposição da coisa no estado em que, por direitas contas, se deveria 
achar não fora o empeno”

“Os remédios, a despeito da forma como se apresentam, não obedecem a 
qualquer hierarquização, a saber, primeiro a reparação, depois, se tal não for 
viável ou se se revelar oneroso, a substituição e assim por diante”

“A caducidade do exercício do direito de ação ocorrerá se o consumidor-
-beneficiário, por inércia própria, não propuser ação no lapso de dois anos con-
tados da denúncia da não conformidade”

“Se no momento em que for celebrado o contrato o consumidor tiver co-
nhecimento da não conformidade ou não puder razoavelmente ignorá-la, não 
será lícito que invoque o vício”

“Se o fornecedor se revelar relapso, contumaz, manda a lei que o consumi-
dor seja diligente sob pena de se escoarem os seus direitos, perdendo-os irreme-
diavelmente”

“Nem sempre a redução do preço se tem como remédio adequado, em par-
ticular se a coisa ante a não conformidade com o contrato padecer de vício que 
a impeça de todo de cumprir o fim a que se destina”

“O prazo para denúncia da não conformidade da coisa com o contrato é 
de dois meses após a sua detecção”

“Em caso de substituição, à coisa substituenda se abre novo prazo de garan-
tia legal contado da data em que a substituição se tiver operado”

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011          139

I Generalidades

1. Âmbito de aplicação

Os direitos do consumidor, em Portugal, desfrutam de cobertura 
constitucional: têm, com efeito, assento no Texto Fundamental 
no título dos direitos económicos, sociais e culturais – com 
maior precisão, no artigo 60. O valor reforçado de tais direitos 

exprime-se em múltiplos domínios do ordenamento.
A disciplina das garantias das coisas móveis objeto de contratos de 

consumo, na caracterização que do fenómeno se fará, releva, porém, de uma 
iniciativa legislativa europeia. Na submissão aos Tratados da União a que os 
estados-membros, como é o caso de Portugal, se adscrevem.

Com a chancela do Parlamento Europeu e do, ao tempo, Conselho de 
Ministros, editou-se uma directiva minimalista – a Directiva 99/44/CE, de 25 
de Maio – que estabelece um patamar de direitos no que tange à garantia das 
coisas móveis objeto de contratos de consumo, o que permitira, aliás, que os 
estados-membros oferecessem aos seus nacionais um regime mais protetivo, 
como sucedeu, de resto, em Portugal, em determinados segmentos, na esteira 
do que se consagrara na sua LDC – Lei de Defesa do Consumidor –, a Lei nº 
24/96, de 31 de Julho de 1996.

A LG – Lei das Garantias (DL 67/2003, de 8 de Abril, republicada pelo 
DL 84/2008, de 21 de Maio, que introduz alterações de tomo) –, que provê 
a transposição da directiva para o ordenamento jurídico nacional, restringe-se 
às relações jurídicas de consumo. 

Por relações jurídicas de consumo se entende “o ato (em geral, um 
contrato) pelo qual o consumidor obtém de um profissional um produto ou 
serviço que visa a satisfazer uma necessidade pessoal ou familiar”.

Profissional é o vendedor, fornecedor de produtos, é o prestador de 
serviços, é a entidade financeira que desenvolve atividades no domínio das 
instituições de crédito e das sociedades financeiras1. 

Consumidor é “todo 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”.

Das relações jurídicas de consumo se excluem as relações jurídico-civis 
que se entretecem entre particulares destituídos de qualquer estatuto peculiar. 
Delas se excluem ainda as relações jurídico-empresariais ou jurídico-mercantis 
que se constituem entre empresas e/ou empresários e/ou profissionais liberais2. 
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Há um equívoco que importa desvanecer liminarmente: se um 
consumidor final adquirir um equipamento, em princípio “reservado” a 
profissionais, e o destinar, como é curial, a uso prevalentemente privado, a 
garantia aplicável é a que se dá aos consumidores que não aos profissionais3.

Mas, no quadro dos contratos de consumo, o regime das garantias não se 
restringe à compra e venda: estende-se à locação e à empreitada e, bem assim, 
a outras prestações de serviço, de harmonia com o que prescreve o nº 2 do 
artigo 1º-A da LG.

2. Regimes jurídicos aplicáveis

Se as relações forem, na sua essência, estabelecidas entre particulares, sem 
mais, as regras aplicáveis são as que decorrem, entre outras, dos artigos 913 e 
ss. do Código Civil.

Se as relações se enquadrarem no domínio mercantil ou empresarial, 
o regime aplicável é o dos artigos 463 e ss. do Código Comercial4 e, 
subsidiariamente, o do Código Civil – artigos 913 e ss.

Se se tratar de relações jurídicas de consumo, aplicável é o DL 67/2003, 
de 8 de Abril (republicado, após modificações pontuais, pelo DL 84/2008, 
de 21 de Maio).

3. Conteúdo da garantia legal no quadro do direito do  
consumo

A garantia legal das coisas móveis objeto de contrato de compra e venda, 
de locação, de empreitada ou qualquer outra prestação de serviços assenta na 
conformidade da coisa com o contrato.

Presume-se a não conformidade se se verificar uma qualquer das 
circunstâncias:

- não coincidência da coisa com a descrição dela efetuada pelo fornecedor;
- inexistência de qualidades que o fornecedor haja apresentado como 

amostra ou modelo;
- inadequação ao uso específico a que a coisa se destine e a que corresponda 

a adesão do fornecedor;
- inadequação aos usos habituais de coisas do estilo;
- inexistência de qualidades e de desempenhos habituais de coisas de 

análogo género, espécie e tipo.
A não conformidade, uma vez suscitada por quem se mostre por tal 

afetado, obriga à reposição da coisa no estado em que, por direitas contas, se 
deveria achar não fora o empeno.
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A não conformidade que se registe ao longo de dois anos, tratando-se 
de coisa móvel duradoura, é suscetível de reposição ou de remédios outros, 
contanto que a denúncia ocorra no lapso de dois meses após a sua detecção.

Os remédios que a lei aparelha para a reposição da coisa no statu quo ante 
(no estado em que se encontraria não fora a não conformidade) são de duas 
ordens:

- reparação;
- substituição, se a coisa for obviamente fungível.
Mas há dois remédios mais, num outro plano, obviamente:
- a redução do preço;
- a extinção do contrato por meio de resolução (com a devolução da coisa 

e a restituição do preço).
Os remédios são suscetíveis de operar, 

independentemente de culpa do fornecedor 
(vendedor) ou prestador do serviço5. A despeito 
da forma como se apresentam, eles não obedecem 
a qualquer hierarquização, a saber, primeiro 
a reparação, depois, se tal não for viável ou se 
se revelar oneroso, a substituição e assim por 
diante. A tal propósito, atente-se nas divergências 
suscitadas na jurisprudência e que constam, 
exemplificativamente, da nota 19, infra. 

O consumidor, contanto que não exerça o seu direito em posição de 
manifesto abuso6, pode desde logo pôr termo ao contrato, não tendo 
obviamente que perseguir a via crucis que, nos termos da directiva, é suscetível 
de se impor noutros países7.

A garantia pressupõe (e a lei é expressa em assegurá-lo)8 que as partes 
componentes ou integrantes sejam de análogo modo cobertas9, ainda que 
possa tratar-se de algo dissociável ou aparentemente destacável.

A garantia legal envolve, designadamente:
- as despesas inerentes à remoção da coisa e sua recolocação no lugar 

original ou a indicar pelo consumidor, observadas as regras da transparência, 
da lealdade;

- os encargos impostos pela mão de obra especializada ou não que a 
reposição determinar;

- os sobressalentes, os acessórios ou componentes que hajam de ser 
recompletados para a reposição da coisa na íntegra e na sua individualidade.

Tais encargos jamais os assumirá o consumidor, independentemente 

Das relações jurídicas 
de consumo se excluem 
as relações jurídico-civis 
que se entretecem entre 
particulares destituídos 
de qualquer estatuto 
peculiar 
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da responsabilidade por danos patrimoniais e não patrimoniais que no caso 
couberem, de harmonia com o nº 1 do art. 12 da LDC.

A caducidade do exercício do direito de ação ocorrerá se o consumidor-
beneficiário, por inércia própria, não propuser ação no lapso de dois anos 
contados da denúncia da não conformidade ou se, uma vez detectada, deixar 
escoar o prazo de dois meses sem a denunciar consequentemente.

A caducidade não é de conhecimento oficioso. Antes provocado, de 
harmonia com o que define o nº 2 do artigo 333 do Código Civil, que remete 
para o artigo 303, em que se consagra o regime da prescrição. O fornecedor 
terá de a arguir na contestação da ação proposta pelo consumidor e destinada 
a fazer valer o seu direito, sob pena de a causa lograr o seu efeito.

No que toca às coisas móveis de ocasião, em segunda mão ou usadas, no 
quadro das relações jurídicas de consumo, valem as considerações expendidas 
nos passos precedentes, salvo no que toca ao prazo, em que é possível reduzi-
lo até a um ano (garantia anual) mediante acordo de ambos os contraentes10. 
Se não houver acordo ou no silêncio do contrato, o prazo de dois anos11 de 
garantia legal subsiste.

Para as coisas novas a garantia legal de dois anos é inderrogável, ou seja, é 
insusceptível de baixar, de ser inferior, ainda que por acordo dos contraentes.

ii. Garantias voluntárias

1. Em que consistem

O diploma que rege em um tal domínio define a garantia voluntária 
como segue12: “qualquer compromisso ou declaração, de caráter gratuito 
ou oneroso, assumido por um vendedor, por um produtor ou por qualquer 
intermediário perante o consumidor, de reembolsar o preço pago, substituir, 
reparar ou ocupar-se de qualquer modo de um bem de consumo, no caso de 
este não corresponder às condições enumeradas na declaração de garantia ou 
na respectiva publicidade”13.

S. Stinjs14 conceitua a “garantia contratual ou comercial” como algo 
que “contém uma proteção específica de que goza o comprador, nascida da 
vontade das partes ou, ao menos, da vontade do vendedor ou do fabricante. 
É, pois, facultativa e o vendedor ou o fabricante não é obrigado a oferecê-
la, apesar de a Directiva conter uma regulamentação a propósito. Pode, em 
princípio, determinar a extensão da responsabilidade do vendedor ou do 
fabricante, as condições e/ou os prazos dentro dos quais opera a garantia”.
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As garantias contratuais apresentam-se sob diversas formas: ou se 
plasmam nas condições gerais dos contratos de compra e venda (que, em geral, 
se descortinam no reverso da fatura) ou surgem nas condições particulares ou 
ainda em uma espécie de “declaração de garantia” em documento autónomo, 
se não se acharem, aliás, integradas na própria embalagem do produto.

A garantia voluntária pode emanar tanto do fabricante, como de qualquer 
dos segmentos intermédios da cadeia da produção ao consumo, como ainda 
do próprio fornecedor final.

A directiva europeia num dos seus consideranda anteviu a hipótese de a 
garantia voluntária se estabelecer com vantagens recíprocas15. As vantagens 
que se perspectivam revelam-se susceptíveis de se traduzir para:

- o fornecedor – a garantia constitui um instrumento legítimo no quadro 
das operações mercantis que promove: pode representar um argumento de 
venda, de par com a qualidade e o preço;

- o consumidor – mercê do partido que pode tirar de garantias 
suplementares tanto mais que uma tal prática pode estimular a concorrência: 
os direitos que se lhe outorgam avantajá-lo-ão ante o quadro, de todo mais 
estreito, da garantia legal, justamente porque a garantia voluntária não pode 
afetar, no seu conteúdo, a que decorre da lei.

De harmonia com a directiva16 e a lei nacional, “a declaração pela qual o 
vendedor, o fabricante ou qualquer intermediário promete reembolsar o preço 
pago, substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo de coisa defeituosa 
vincula o seu autor nas condições constantes dela e da correspondente 
publicidade”.

2. Forma

A garantia voluntária obedece a forma: terá de constar de documento 
particular, ou de qualquer outro suporte duradouro a que o consumidor haja 
acesso, se acaso se tratar de compra e venda à distância, por meio de contrato 
digital, telemático ou electrónico.

Em lugar, porém, de se considerar ferida de nulidade a garantia que não 
revista a forma legal prescrita, o que só favoreceria o fornecedor relapso, a lei 
dispõe imperativamente que:

- a preterição da forma legal prescrita não afeta a validade da garantia, 
podendo o consumidor continuar a invocá-la e a exigir a sua aplicação;

- as mensagens de publicidade que se lhe refiram vinculam imperativamente 
o anunciante-fornecedor, tanto pelo que decorre do nº 1 do artigo 9º da LG 
- Lei das Garantias como pelo que consonantemente se define no nº 5 do 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011

artigo 7º da LC – Lei do Consumidor;
- considera-se preenchida a forma qualquer que seja o suporte utilizado, a 

saber, condições gerais apostas no documento de compra e venda, fraseado na 
embalagem, documento autónomo de que conste a declaração ou qualquer 
outro meio ou suporte, ínsito na comunicação social – radiotelevisão, 
radiodifusão, imprensa escrita ou suporte avulso (prospectos, brochuras...) 
em que figure eventual referência.

No que tange às condições gerais dos 
contratos pré-elaboradas (maxime, pré-
redigidas), realce para o fato de se aplicar o 
regime que em geral se lhes quadra, definindo 
expressamente a LG, no seu artigo 10º, que é 
nulo o acordo ou cláusula contratual (aposta em 
contrato singular) pelo qual antes da denúncia 
da não conformidade ao fornecedor se excluam 
ou limitem os direitos do consumidor que a 
própria lei consigna ou confere. 

A nulidade apenas pode ser invocada pelo consumidor ou por quem o 
represente, como se tem por elementar. Ao consumidor reserva a lei a faculdade 
de optar pela manutenção do contrato quando algumas das suas cláusulas se 
acharem feridas de nulidade, sem prejuízo da completude dos direitos que se 
lhe outorgam. De registar que os direitos de que se trata se transmitem ao 
adquirente da coisa, a menos que o fornecedor emita declaração em contrário.

No que em particular se refere à compra e venda de viaturas automóveis 
e veículos motorizados usados, realce para o DL 74/93, de 10 de Março, 
que deve ser tido em devida conta sempre que se trate de garantias legais ou 
voluntárias17. A forma neste particular decorre tanto da declaração de compra 
e venda para o contrato, como da declaração de garantia, haja ou não garantia 
voluntária, conforme dispositivos que se revelam em nota.

3. Conteúdo

Do instrumento em que se plasma a garantia voluntária, deverão constar 
imperativamente um sem número de menções, a saber:

•	 declaração de que o consumidor goza dos direitos previstos no 
diploma de que se trata, e na demais legislação aplicável, e de que tais direitos 
não são afetados pela garantia;

•	  a informação sobre o caráter gratuito ou oneroso da garantia e, neste 
último caso, a indicação dos encargos a suportar pelo consumidor;

Para as coisas novas a 
garantia legal de dois 
anos é inderrogável, ou 
seja, é insusceptível de 
baixar, de ser inferior, 
ainda que por acordo 
dos contraentes
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011          145

•	  os benefícios atribuídos ao consumidor por meio do exercício da 
garantia, bem como as condições para a atribuição destes benefícios, incluindo 
a enumeração de todos os encargos, nomeadamente os relativos às despesas 
de transporte, de mão de obra e de material, e ainda os seus prazos e forma 
de exercício;

•	  duração e âmbito espacial da garantia;
•	  firma ou nome e endereço postal ou, se for o caso, electrónico, do 

autor da garantia que pode ser entregue para o exercício de uma tal prerrogativa 
outorgada ao consumidor, para além obviamente dos estreitos limites em que 
a responsabilidade emergente da lei se estrutura (vulgo, garantia legal).

A garantia voluntária (ou contratual ou comercial) só vincula quem 
na cadeia da produção ao consumo a haja oferecido. A LG é expressa em 
considerar que “a declaração pela qual o vendedor, o fabricante ou qualquer 
intermediário promete(...) vincula o seu autor”. Se for oferecida pelo 
produtor vincula obviamente o fornecedor (final)18. Se, porém, o fornecedor 
final a oferecer sem o suporte do fabricante ou produtor, não é suscetível 
de ser invocada perante estes, vinculando só – e tão só – o seu autor, que 
não os mais, obrigados subsidiariamente aos termos da garantia legal. E é 
relevante que se retenha uma tal perspectiva para se não defraudar os direitos 
do consumidor.

E a inversa também é verdadeira. Se o fabricante ou produtor oferecer 
uma garantia voluntária (ou legal) que reflita ou retire direitos ao consumidor, 
o fornecedor (final) terá de assegurar as garantais que emergem da lei, ainda 
que se não espelhem no documento. Conforme a concreta espécie de fato 
que nos fora suscitada recentemente por um consulente e que revela um sem 
número de curiosidades, como segue:

“A garantia dos electrodomésticos Braun, ao menos os comercializados pela 
Worten, que foi onde comprei um ‘secador de cabelo’, consta de um prospecto em 
que figura a data da aquisição, o carimbo da empresa e a firma do responsável.

A garantia é dada ao consumidor após a efetivação da compra e nada é 
esclarecido previamente.

Só que quando quis acionar a garantia, seis meses após a compra, por se ter 
queimado o aparelho, exigiram-me porque, afirmam, é de lei, a apresentação da 
fatura ou do documento de compra correspondente.

Ripostei que não sabia onde tinha o documento de compra e que ‘aquela’ era 
a ‘garantia’, devidamente autenticada por eles.

Disseram-me que não a podiam aceitar porque a data nela aposta poderia 
ser facilmente falsificada e, por isso e por ser de lei, exigiam o comprovativo da 
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compra.
O teor da ‘garantia’ em português é o que segue: 
‘Braun concede a este produto 2 anos de garantia a partir da data de compra.
Dentro do período de garantia qualquer defeito do aparelho, devido aos 

materiais ou ao seu fabrico, será reparado, substituindo peças ou trocando por um 
aparelho novo, segundo o nosso critério, sem qualquer custo.

Caso a reparação não satisfaça, o utilizador tem o direito de solicitar a 
substituição do produto por outro igual novo ou ao reembolso do valor que pagou.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento 
a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente eléctrica 
incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou 
diminuição da qualidade de funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efetuadas reparações por 
pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação 
da fatura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído 
por Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso da reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviços de 
Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal
Serviço e reparação – para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, ligue 

para: 217243130
Apoio ao consumidor – No caso de surgir alguma dúvida relativamente ao 

funcionamento deste produto, contate por favor este serviço pelo telefone: 808 20 
00 33.’

Pretendo que me prestem, por favor, esclarecimentos acerca dos meus direitos.”

1. A garantia voluntária – convencional ou contratual e unilateral (no caso, 
em rigor, não se trata de uma efetiva convenção, antes de uma imposição 
unilateral do fornecedor ou seu representante) – não pode ser, quaisquer que 
sejam as circunstâncias, menos favorável ao consumidor do que a garantia 
legal, tal como emerge do diploma que rege em tal domínio – o DL 67/2003, 
de 8 de Abril: art. 9º.

2. A disposição a que se alude no passo precedente estabelece o seguinte: 
“1 - (Revogado)  2 - A declaração de garantia deve ser entregue ao 

consumidor por escrito ou em qualquer outro suporte duradouro a que 
aquele tenha acesso. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011          147

3 - A garantia, que deve ser redigida de forma clara e concisa na língua 
portuguesa, contém obrigatoriamente as seguintes menções: a) Declaração 
de que o consumidor goza dos direitos previstos no presente decreto-lei e na 
demais legislação aplicável, e de que tais direitos não são afetados pela garantia;  
b) A informação sobre o caráter gratuito ou oneroso da garantia e, neste 
último caso, a indicação dos encargos a suportar pelo consumidor; 
c)  Os benefícios atribuídos ao consumidor por meio do exercício da garantia, bem 
como as condições para a atribuição destes benefícios, incluindo a enumeração 
de todos os encargos, nomeadamente aqueles relativos às despesas de transporte, 
de mão de obra e de material, e ainda os prazos e a forma de exercício da mesma;  
d) Duração e âmbito espacial da garantia; 
e) Firma ou nome e endereço postal, ou, se for o caso, electrónico, do autor da 
garantia que pode ser utilizado para o exercício desta. 

4 - Salvo declaração em contrário, os direitos resultantes da garantia 
transmitem-se para o adquirente da coisa. 

5 - A violação do disposto nos n.os 2 e 3 do presente artigo não afeta a 
validade da garantia, podendo o consumidor continuar a invocá-la e a exigir a 
sua aplicação.”

3. Ora, a garantia que se oferece, na 
circunstância, ao consumidor não é mais 
favorável do que a que a lei prevê.

4. Em primeiro lugar, exige – por forma a 
que se atue a garantia – que o consumidor anexe 
o talão de venda ou documento correspondente 
ao título de garantia.

4.1 Tal exigência, achando-se preenchida a 
garantia, firmada pelo responsável, autenticada 

pelo balcão em que a compra e venda se processou, é supérflua.
4.2 Aplica-se, in casu, a Lei das Condições Gerais dos Contratos, de 

25 de Outubro de 1985 (DL 446/85, com as modificações entretanto 
introduzidas), já que o formulário reveste a forma de um típico contrato pré-
redigido sujeito a condições gerais.

4.3 Não foram comunicadas tais condições, nem sequer foram objeto de 
informação prévia, tão pouco se colheu uma assinatura do consumidor – e, nessa 
medida, as cláusulas apostas nesse contrato singular acessório do de compra 
e venda serão excluídas por força do artigo 8º alíneas a, b e d da invocada lei.

4.4 Ainda que excluídas, a garantia – supletivamente – reconduzir-se-
ia aos termos legais, mais a mais por serem mais gravosas as cláusulas nela 

 A garantia voluntária 
pode emanar tanto do 
fabricante como de qual-
quer dos segmentos in-
termédios da cadeia da 
produção ao consumo
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apostas que as diretamente emergentes da lei.
4.5 Ainda que no plano formal não fossem excluídas as cláusulas em 

cada uma das situações singulares ocorrentes (e são-no de todo), sempre 
se afirmaria, numa perspectiva material (da análise substancial), à luz das 
listas negras e cinzentas da Lei das Condições Gerais dos Contratos, que tal 
cláusula estaria ferida de nulidade por violar a alínea o do nº 1 do artigo 22, 
a saber: são nulas, consoante o quadro negocial padronizado, as cláusulas que 
“exijam, para a prática de atos na vigência do contrato, formalidades que 
a lei não revê ou vinculem as partes a comportamentos supérfluos, para o 
exercício dos seus direitos contratuais”.

5. Ademais, os remédios em caso de não 
conformidade da coisa (defeito denunciado, 
como se dizia outrora) não são os que o 
fornecedor estabelece a seu bel talante, antes 
os que servem o interesse direto e imediato do 
consumidor, que não pode ser cerceado nos seus 
direitos. Ponto é que o consumidor não use de 
conduta susceptível de se enquadrar no conceito 
de abuso de direito.

5.1 Nem sequer o consumidor se obriga a obedecer a qualquer hierarquia 
no quadro dos direitos. Não tem, pois, em primeiro lugar, de ensaiar a reparação, 
se não for possível, buscar a substituição, se a substituição se tornar inviável, 
por já não haver, v.g., o modelo, passar à redução do preço e, só em último 
recurso, tender a invocar fundamento para a extinção do contrato (por meio 
da denominada figura da “resolução” com a devolução da coisa e a restituição 
do preço)19.

5.2 O consumidor pode, ante a gravidade do defeito e a perda de 
confiança na marca e no fornecedor, reivindicar ou arrogar-se o direito de 
pôr termo ao contrato (com a devolução da coisa e a restituição do preço ou 
equivalente), sem mais.

6. O artigo 4º da Lei das Garantias (com as alterações, entretanto, 
introduzidas) diz expressamente: 

“1 - 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. 

2 - Tratando-se de um bem imóvel, a reparação ou a substituição devem 
ser realizadas dentro de um prazo razoável, tendo em conta a natureza do 

A garantia voluntária (ou 
contratual ou comercial) 
só vincula quem na 
cadeia da produção 
ao consumo a haja 
oferecido
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defeito, e tratando-se de um bem móvel, num prazo máximo de 30 dias, em 
ambos os casos sem grave inconveniente para o consumidor.

3 - A expressão «sem encargos», utilizada no nº 1, reporta-se às despesas 
necessárias para repor o bem em conformidade com o contrato, incluindo, 
designadamente, as despesas de transporte, de mão de obra e material. 

4 - Os direitos de resolução do contrato e de redução do preço podem 
ser exercidos mesmo que a coisa tenha perecido ou se tenha deteriorado por 
motivo não imputável ao comprador. 

5 - O consumidor pode exercer qualquer dos direitos referidos nos 
números anteriores, salvo se tal se manifestar impossível ou constituir abuso 
de direito, nos termos gerais.”

6.1 Mas o artigo tem de ser lido à luz do que estabelece o preâmbulo do 
normativo, no passo seguinte: 

“Preocupação central que se procurou ter sempre em vista foi a de evitar 
que a transposição da directiva pudesse ter como consequência a diminuição 
do nível de proteção já hoje reconhecido entre nós ao consumidor. Assim, as 
soluções atualmente previstas na Lei nº 24/96, de 31 de Julho, mantêm-se, 
designadamente o conjunto de direitos reconhecidos ao comprador em caso 
de existência de defeitos na coisa.”

6.2 E no âmbito da LDC – Lei de Defesa do Consumidor – Lei 24/96, 
de 31 de Julho, não estava o consumidor sujeito à observância em “escadinha” 
dos remédios nela facultados: o consumidor poderia, por escolha sua, exigir 
o que mais lhe conviesse.

7. Há, pois, preterição dos direitos do consumidor consubstanciados na 
Garantia Braun, que não atende à imperatividade da lei portuguesa, limitando 
ou excluindo direitos injuntivos outorgados aos consumidores.

7.1 O que se lamenta é que o diploma legal não haja sido assistido 
originalmente de coimas sempre que a violação dos preceitos por parte dos 
fornecedores ocorresse, tanto mais que os remédios de natureza consumerística 
aparelhados (da disciplina que releva do direito do consumo) se têm por 
insuficientes para que os direitos do consumidor não padeçam de qualquer 
défice de observância20. 

7.2 Já que em caso de persistência do conflito há que lançar mão das 
vias jurisdicionais com o que tal postula de delongas e onerosidade, por 
vezes excessivas, a despeito das isenções de preparos e custas que se mantêm 
dubitativamente de pé para litígios cuja utilidade económica (dada pelo valor 
da compra) caibam na alçada dos tribunais de primeira instância (+ 3.750 
euros, com maior rigor: € 3.740,98). Ou, se for o caso, e onde os houver 
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porque não recobrem todo o território nacional, o recurso aos julgados de paz 
(órgãos de administração extrajudicial da justiça) ou aos tribunais arbitrais 
de conflitos de consumo, se bem que no quadro da arbitragem voluntária 
institucionalizada, o que pressupõe a adesão do agente económico ao pleito e 
à sua submissão à tal estrutura de resolução alternativa de litígios. 

Em conclusão

1 – A garantia voluntária (convencional ou contratual e unilateral) não 
pode conferir ao consumidor menos direitos do que os que se consignam na 
garantia legal.

2 – Viola a Lei das Condições Gerais dos Contratos a exigência segundo 
a qual a garantia só vigora se ao documento em que a própria garantia se 
plasma se anexar o comprovativo da compra ou documento correspondente 
– Lei das Condições Gerais dos Contratos (DL 446/85, de 25 de Setembro): 
alínea o do nº 1 do artigo 22, que comina com nulidade, por força do artigo 
12, uma tal cláusula aposta em contrato singular.

3 – Não é o fornecedor que, a seu bel talante, escolhe os remédios: 
tal direito é do consumidor. E tal não pode ser precluído ou vedado por 
disposição unilateral do fornecedor.

4 – A Lei das Garantias não estabelece uma progressão hierárquica nos 
remédios para a não conformidade da coisa com o contrato: ao consumidor 
cabe escolher a que melhor serve os seus interesses negociais, sem prejuízo 
da invocação pelo fornecedor do abuso de direito, se o titular do direito – o 
consumidor – exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos 
bons costumes ou pelo fim social ou económico do direito de que se trata - 
Lei das Garantias nos Contratos de Consumo (DL 67/2003, de 8 de Abril): 
artigo 4º, nº 5; Código Civil – artigo 334.”

A garantia legal é imperativa e os direitos do consumidor não poderão ser 
defraudados. Daí que se reconduza a oferta aos termos definidos na lei, como 
se tem por curial, podendo invocar-se perante o fornecedor (final).

A garantia deve ser redigida de forma clara e concisa em língua portuguesa, 
no que nos toca21.

De resto, o DL 238/86, de 19 de Agosto, com a redação decorrente 
do DL 42/88, de 6 de Fevereiro, estabelece imperativamente o emprego da 
língua portuguesa neste particular22.
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iii. Exercício efetivo dos direitos

1. A denúncia da não conformidade: meios

A denúncia da não conformidade da coisa com o contrato é susceptível de 
se efetuar mediante notificação por carta registada com aviso de recepção ou 
por outra forma que de modo inequívoco reflita a sua recepção por parte do 
fornecedor (final), a saber, por meio de telecópia ou por correio eletrónico, 
na exata medida em que haja efetiva confirmação de que a denúncia tenha 
sido realizada. A denúncia pode ainda ser efetivada por meio de notificação 
judicial avulsa.

A denúncia deve ser promovida no lapso de dois meses, tratando-se de 
coisa móvel duradoura, após a detecção da não conformidade da coisa com o 
contrato, na acepção que do conceito se retém. Se a denúncia se não efetivar 
no lapso a que se alude, o direito (qualquer dos direitos enunciados no nº 
3 do capítulo I) caduca. Pode  ela ser ainda efetivada na ação declarativa de 
condenação que se instaurar.

A denúncia deve precisar a fatualidade 
em que assenta a não conformidade de modo 
absolutamente definido e discriminado, em 
vista designadamente das suas características e 
tendo por base as hipóteses em que o fenómeno 
se consubstancia, a saber:

- ante a desconformidade face à descrição 
oferecida pelo fornecedor;

- inexistência de qualidades que o fornecedor 
haja apresentado como amostra ou modelo;

- inexistência de qualidades e de 
desempenhos habituais a coisas do género, espécie e tipo;

- inadequação ao uso específico a que se destine e a que corresponda a 
adesão do fornecedor;

- a inadequação aos usos habituais de coisa do estilo;
- ...
A denúncia deve ser o mais pormenorizada possível, objetiva e rigorosa 

por forma a não se dar o flanco ao fornecedor, que pode aproveitar eventuais 
insuficiências para se eximir de modo fundado às obrigações legais e/ou 
contratuais que pesam sobre si.

A denúncia não deve ser temerária. Ou seja, se no momento em que for 

O consumidor pode, 
ante a gravidade do 
defeito e a perda de 
confiança na marca e 
no fornecedor, reivin-
dicar ou arrogar-se o 
direito de pôr termo ao 
contrato
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celebrado o contrato o consumidor tiver conhecimento da não conformidade 
ou não puder razoavelmente ignorá-la, não será lícito que invoque o vício. 
Como não será de análogo modo lícito se a não conformidade decorrer dos 
materiais fornecidos pelo próprio consumidor.

A não conformidade é ainda imputável ao consumidor se a instalação, 
assistida de instruções corretas de montagem não for convenientemente 
efetuada.

Já a denúncia de não conformidade procederá se a instalação integrar o 
contrato de compra e venda e houver sido efetuada pelo fornecedor ou sob 
sua responsabilidade. Ou, sendo o produto instalado pelo consumidor, a não 
conformidade resultar de incorreções existentes nas instruções de montagens.

2. A ação singular de declaração: a ação direta – a legitimatio 
ad causam passiva 

Notificada a não conformidade da coisa com o contrato, e manifestado o 
remédio por que opta o consumidor, uma de duas:

- ou o fornecedor convém na solução e age em conformidade com a 
manifestação expressa pelo consumidor,

- ou remete-se ao silêncio não dando 
provimento a qualquer das pretensões deduzidas 
pelo consumidor.

Se a atitude do fornecedor se conformar à 
primeira das hipóteses, o consumidor respirará 
de alívio porque se satisfará a pretensão carreada 
perante quem tem o poder-dever de o restituir 

ao statu quo ante, expressão que deve ser entendida cum grano salis...
Se o fornecedor se revelar relapso, contumaz, manda a lei que o 

consumidor seja diligente sob pena de se escoarem os seus direitos, perdendo-
os irremediavelmente. A lei cominava do antecedente com caducidade em um 
baixíssimo lapso de tempo (seis meses) – a eventual inércia do consumidor, 
em oposição manifesta às prescrições da Directiva 99/44, de 25 de Maio, 
o que obrigou o legislador a emendar a mão ao promover modificações no 
diploma original em 21 de Maio de 200823. 

Certo que o decurso dos prazos se suspende durante o período de tempo 
em que o consumidor se achar privado do uso da coisa em virtude das 
operações de reparação a que se submeter. Porém, se o consumidor não agir 
no lapso a que se alude – dois anos – após a denúncia de não conformidade, os 
remédios de que poderia lançar mão ficam definitivamente comprometidos.

Não é o fornecedor 
que, a seu bel talante, 
escolhe os remédios: 
tal direito é do 
consumidor
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Ponto é saber se poderá, em termos substitutivos, lançar mão da ação de 
indenização a que se reporta o nº 1 do artigo 12 da LDC – Lei de Defesa do 
Consumidor – na sua formulação hodierna. E afigura-se-nos obviamente que 
se tem de pender para a afirmativa. Porém, importa analisar sob a perspectiva 
de cada um dos remédios o que, afinal, cabe ao consumidor empreender no 
lapso de dois anos após a denúncia.

2.1. A resolução do contrato

Não se nos afigura que, a tal propósito, haja o consumidor de interpor 
uma ação declarativa de molde a reverter a situação em seu favor. Tanto mais 
que a lei não impõe que a resolução do contrato seja imperativamente decretada 
pelos tribunais.  Donde, no lapso a que se reporta a LG, pode o consumidor 
lançar mão dos meios que o nº 1 do artigo 436 do Código Civil lhe confere:

“A resolução do contrato pode fazer-se mediante declaração à outra parte” 
– declaração unilateral por meio de carta registada com aviso de recepção ou 
por qualquer outra via inequívoca.

A resolução tem, como efeitos, inter partes, os que decorrem da nulidade 
ou anulabilidade do negócio jurídico24, ainda que noutros aspectos comporte 
especificidades que ora não importam25. Por conseguinte, não há a este 
propósito necessidade de se “recorrer” ao molde da ação de declaração a 
instaurar contra o fornecedor.

 2.2. A substituição da coisa

Se, na realidade, o remédio por que optar o consumidor for o da 
substituição, exatamente porque as coisas móveis (duradouras) têm natureza 
fungível, e o fornecedor tripudiar, resistindo, ao lesado, não restará alternativa 
senão a interposição de uma ação declarativa de condenação, podendo 
demandar a seu bel talante o fornecedor ou o produtor, como adiante se verá.

Acresce agora o fato de se a recusa de substituição se protrair por mais de 
30 dias, a conduta do fornecedor constitui ilícito de mera ordenação social, o 
que, a tratar-se de uma empresa, a sujeitará, no limite, a uma coima susceptível 
de atingir 5.000€, para tanto devendo tal recusa ser objeto de reclamação 
no livro disponível, presente na empresa, para ulterior remessa do exemplar 
respectivo à autoridade de supervisão do mercado para instrução dos autos 
e efeitos subsequentes ou, então, de participação autónoma a apresentar à 
entidade competente para os efeitos neste passo evidenciados.

E o lapso em que ação tiver de ser proposta ou intentada não pode ser 
ultrapassado sob pena de caducidade, com as delongas que os procedimentos 
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judiciais poderão determinar, como oportunamente se assinalou.

 2.3. A reparação da coisa

Análogas considerações se poderão expender a tal propósito, se a via por 
que se optar for, num quadro de regularidade e ante o exercício normal do 
direito, a reparação.

Também neste particular as regras válidas para a substituição se aplicarão 
por força do nº 1 do artigo 12–A da LG: ilícito de mera ordenação social 
passível de coima e sanções acessórias, se o fornecedor incumprir, como que 
a apelar a que observe espontaneamente os deveres a seu cargo, repondo, por 
meio da reparação, a coisa em conformidade com o contrato.

2.4. A redução do preço

 Nem sempre a redução do preço se tem como remédio adequado, em 
particular se a coisa ante a não conformidade com o contrato padecer de vício 
que a impeça de todo de cumprir o fim a que se destina. A redução do preço 
só relevará se o vício de que a coisa padece a desvalorizar, por lhe retirar, v. g., 
funções que o consumidor entendeu poder delas prescindir sem detrimento 
da coisa em si mesma considerada. Mas a via jurisdicional impor-se-á se 
o fornecedor primar pela inércia, incúria, descaso ou pela contumácia em 
atender às reivindicações do consumidor no que tange aos remédios ajustados 
que reclamar. Donde se afigurarem despiciendas outras considerações.

3. A ação direta

Situação diversa é a que a LG ora contempla no que se refere à faculdade 
de poder ser atuada diretamente a responsabilidade do produtor, em lugar 
da do fornecedor que se acha na ponta terminal da cadeia da produção ao 
consumo e que, foi, afinal, quem negociou com o consumidor.

Trata-se da denominada ação direta, de resto já permitida no direito 
português no particular da atuação da responsabilidade do produtor por produtos 
defeituosos26, em decorrência do que prescreve, aliás, a Directiva (CEE) 
85/374, de 25 de Julho de 1985, do Conselho das Comunidades Económicas 
Europeias.

A ação direta restringe-se, porém, a dois dos remédios mais ténues, a saber:
- reparação;
- substituição.
Dela se excluem a resolução do contrato e a redução adequada do preço da 

coisa.
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A legitimatio ad causam no polo passivo da relação jurídico-processual é 
suscetível de recair sobre o produtor ou o seu representante.

Produtor é:
- o fabricante de uma coisa de consumo;
- o importador na União Europeia;
- qualquer outra pessoa física ou jurídica que se apresente como tal, 

através do seu nome, marca ou outro sinal de identificação no produto.
Representante do produtor é:
- qualquer pessoa singular ou sociedade  mercantil que atue na qualidade 

de distribuidor comercial do produtor;
- o centro autorizado do serviço pós-venda.

Não é representante o vendedor 
independente que apenas atue na qualidade de 
retalhista.

A responsabilidade do produtor e do 
representante é solidária27. A solidariedade 
resulta, neste particular, da lei: LG - nº 3 do seu 
artigo 6º.

O produtor, na acepção que da figura se 
retém, pode, porém, impugnar a sua legitimidade 
processual passiva se a não conformidade:

- resultar exclusivamente de declaração do fornecedor sobre a coisa e /ou 
seu uso ou da sua má utilização;

- não se verificar no momento em que colocou a coisa em circulação, 
tendo em conta as circunstâncias do caso;

- ocorrer após mais de dez anos sobre a colocação da coisa em circulação;
- emergir do fato de não haver fabricado a coisa nem para venda, tão 

pouco para qualquer outra forma de distribuição com intuitos lucrativos.
Pode ainda suscitar a sua ilegitimidade processual se não tiver:
- colocado a coisa em circulação;
- fabricado a coisa;
- distribuído a coisa no quadro do seu mester (múnus profissional).
Por último, registe-se que parece, isso sim, haver uma não conformidade 

entre o que prescreve a directiva e o diploma legal de transposição, a saber, a 
LG que ora vigora em Portugal.

Com efeito, no tocante a prazos, o artigo 5º da Directiva 99/44/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, prescreve no 
seu nº 1:

A denúncia deve ser 
promovida no lapso de 
dois meses, tratando-se 
de coisa móvel duradou-
ra, após a detecção da 
não conformidade da 
coisa com o contrato
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“O vendedor é responsável, nos termos do artigo 3°, quando a falta de 
conformidade se manifestar dentro de um prazo de dois anos a contar da 
entrega do bem. Se, por força da legislação nacional, os direitos previstos no 
n° 2 do artigo 3° estiverem sujeitos a um prazo de caducidade, esse prazo não 

poderá ser inferior a dois anos a contar da data 
da entrega.”

Ora, os direitos cujo exercício se conclama 
são os que se acham descritos no nº 2 do artigo 
3º, a saber, reparação, substituição, redução do 
preço e - resolução - do contrato.

Sucede, porém, que o legislador nacional reduziu, em oposição manifesta 
à letra e ao espírito da directiva, o prazo de caducidade de dois anos para 
o exercício dos invocados direitos a seis meses, no diploma original. Neste 
enquadramento houve expressa manifestação de afrontamento às normas 
imperativas da directiva, com reação dos tribunais, como se pôde apreciar em 
sucessivas ocasiões28. 

O DL 84/2008, de 21 de Maio, veio, no seu artigo 5º-A, e no nº 3, a 
compaginar os prazos para propositura de ações com os que na directiva se 
plasmavam, pondo-se destarte cobro à violação subscrita pelo legislador na 
versão original da LG.

4. O exercício do direito de regresso: seu regime

O fornecedor que haja satisfeito ao consumidor qualquer dos direitos 
em que se traduz a superação da não conformidade da coisa com o contrato (a 
resolução do contrato, a substituição da coisa, a sua reparação ou a redução 
do preço, a bel talante do consumidor e no quadro de um exercício normal 
do direito, sem afecção nem excesso do fim económico a que visa servir) e 
bem assim o sujeito contra quem houver sido exercida tal faculdade gozam do 
direito de regresso contra o profissional, qualquer que seja e em qualquer elo 
da cadeia da produção à distribuição, a quem tenham adquirido a coisa, de 
molde a ressarcirem-se dos prejuízos causados pelo acionamento dos direitos 
em causa.

O demandado poderá afastar, como meio de defesa, o invocado direito 
de regresso se fizer prova de que a não conformidade inexistia no momento 
em que a coisa fora entregue ou se o defeito, posterior à entrega, não tiver 
sido causado por si29.

A LG, no nº 4 do seu artigo 7º, estabelece, porém, que o acordo pelo 
qual se exclua ou limite antecipadamente o exercício do direito de regresso 

Não é representante o 
vendedor independente 
que apenas atue na 
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só produz efeitos se for atribuída ao seu titular adequada compensação, claro 
que sem prejuízo do regime das condições gerais dos contratos – plasmado 
na LCGC – Lei das Condições Gerais dos Contratos (DL 446/85, de 25 de 
Outubro com alterações subsequentes).

Na realidade, a LCGC prescreve imperativamente a nulidade de 
cláusulas apostas em contratos singulares (e predispostas em formulários pré-
elaborados) sempre que:

- excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por cumprimento defeituoso;

- excluam ou limitem, de modo direto ou indireto, a responsabilidade 
por atos de representantes ou auxiliares, em caso de dolo ou culpa grave;

- excluam a faculdade de compensação, quando admitida na lei, como é 
o caso;

- imponham ficções de recepção, de aceitação ou outras manifestações de 
vontade com base em fatos para tal insuficientes;

- façam depender a garantia das qualidades da coisa cedida, 
injustificadamente, do não recurso a terceiros;

- consagrem, a favor do pré-disponente, a faculdade de modificar as 
prestações sem compensação correspondente às alterações de valor verificadas.

E obviamente sempre que se preclua a cláusula geral da boa-fé, nas 
vertentes objetiva e subjetiva por que se desdobra.

O profissional pode exercer o direito de regresso na ação que o consumidor 
haja instaurado. O meio processual idóneo, com as necessárias adaptações, é 
o que decorre do Código de Processo Civil – nº 2 do artigo 329: intervenção 
de terceiros, na modalidade de intervenção principal e, dentre esta, na da 
intervenção provocada.

“O chamamento de condevedores ou do principal devedor, suscitado 
pelo [demandado] que nisso mostre interesse atendível, é deduzido 
obrigatoriamente na contestação”.

Se o demandando não pretender contestar, o chamamento ocorrerá no 
prazo em que a contestação deveria ser apresentada. Se se tratar de obrigação 
solidária, exigindo-se a globalidade da prestação a um só dos condevedores, 
o chamamento poderá visar à condenação na satisfação do direito de regresso 
que lhe possa vir a assistir.

O profissional (fornecedor, produtor, distribuidor...) goza do direito 
de regresso durante cinco anos contados da data da entrega da coisa pelo 
demandado original, sob pena de caducidade de um tal direito. Ele deve 
exercer o seu direito no prazo de dois meses a contar da data da satisfação 
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do direito ao consumidor, prazo que se suspenderá durante o processo 
em que o fornecedor final seja parte, se o direito de regresso for exercido 
autonomamente, que não na ação declarativa de condenação instaurada pelo 
próprio consumidor.

iv. Conclusões
Do que precede, afigura-se-nos poder concluir de modo breve, de sorte 

a que se retenha, no essencial, o regime objeto de explanação, como segue:
 1. Não há uma disciplina unívoca neste particular ante a diversidade 

classificatória dos contratos no denominado direito privado: 
•	 contratos civis;
•	 contratos comerciais;
•	 contratos de consumo.

 2. A cada um dos contratos, o seu regime 
próprio: os de consumo confortam-se com a 
disciplina constante do DL 67/2003, de 8 de 
Abril, republicado pelo DL 84/2008, de 21 de 
Maio, no quadro da LDC - Lei 24/96, de 31 de 
Julho.

 3. A garantia legal, como a voluntária, se a 
houver, recobre as modalidades de contratos de 
consumo, a saber:

•	 contratos de compra e venda;
•	 contratos de locação; 
•	 contratos de empreitada;
•	 outros contratos de prestação de serviço.
 4. O prazo legal de garantia é de dois anos contados da data da entrega 

da coisa móvel.
 5. O prazo para denúncia da não conformidade da coisa com o contrato 

é de dois meses após a sua detecção.
 6. O prazo para o exercício do direito de ação, se for o caso, é de dois 

anos contados da data em que se efetiva a denúncia.
 7. Os remédios para a não conformidade, previstos na lei, compendiam-

se como segue:
•	 reparação;
•	 substituição da coisa;
•	 redução adequada do preço;

O prazo para o exercício 
do direito de ação, se 
for o caso, é de dois 
anos contados da data 
em que se efetiva a 
denúncia
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•	 resolução do contrato (restituição da coisa, devolução do preço).
  8. Os remédios, ao invés do que sustenta uma certa doutrina e 

conquanto se sufrague em jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça 
menos estribada, menos fundada, não obedecem a uma qualquer hierarquia: 
tal resulta da LDC, na sua formulação original, e do que no preâmbulo da LG 
se encerra – a salvaguarda do melhor direito reconhecido do antecedente ao 
consumidor nas leis portuguesas. Não há que começar, pois, pela reparação, 
seguir-se pela substituição e prosseguir a tábua dos remédios até ao mais grave 
dos outorgados.

9.  A opção, porém, por qualquer dos remédios incumbe ao consumidor,  
não ao fornecedor.

10. O consumidor está, no entanto, limitado pelo exercício coerente do 
seu direito, vale dizer, não pode lançar mão de um qualquer remédio em 
situação manifesta de abuso de direito: não pode exceder manifestamente os 
limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim económico ou 
social de um tal direito.

11. Em caso de reparação ou substituição, o lapso dentro do qual tais 
operações se têm de consumar não pode exceder os trinta dias sob pena de 
ilícito de mera ordenação social, passível de coima não superior a 5.000€ e 
de sanções acessórias.

 12. Em caso de substituição, à coisa substituenda se abre novo prazo de 
garantia legal contado da data em que a substituição se tiver operado.

 13. O consumidor pode exigir a garantia legal tanto do fornecedor, ou 
seja, daquele com quem celebrou o contrato de consumo, como – apenas para 
dois dos remédios noutro passo enunciados: a reparação e a substituição – do 
produtor ou do importador na União Europeia, neste particular mediante 
ação direta.

  14. O fornecedor que tiver satisfeito a garantia legal ou contratual, 
se for o caso, ao consumidor, tem direito de regresso contra o distribuidor 
ou o produtor, consoante as situações, caducando a ação se o não fizer nos 
dois meses imediatos à satisfação da garantia ou se a coisa móvel tiver sido 
adquirida há mais de cinco anos.

Notas
1A LG define agora vendedor, na alínea c do seu artigo 1º-B, como 
“c) … qualquer pessoa singular ou colectiva que, ao abrigo de um contrato, vende bens de 

consumo no âmbito da sua actividade profissional”.
2Cfr. o acórdão da Relação de Lisboa de 31 de março de 2007 (relator Granja da Fonseca) que, ao 
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contrário de tantos outros arestos em que os planos se confundem, estabelece a boa doutrina:
“1 - O regime previsto no Código Civil não é o único que rege a venda de coisas defeituosas. 

A venda de bens de consumo conhece variadas especificidades, nomeadamente a Directiva 1994/44/
CE, que veio regular determinados aspectos dessa venda e das garantias dos consumidores, vindo a ser 
transposta para o direito interno pelo DL n.º 67/2003, de 8 de Abril.

2 - A Directiva apenas se reporta à venda de bens de consumo, aplicando-se apenas quando o 
comprador seja consumidor, ficando excluídos todos os [compradores] que sejam pessoas jurídicas bem 
como as pessoas singulares que actuem no âmbito da sua actividade profissional.

3 - 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.”

E, com maior propriedade ainda, quando em tantos dos arestos dos consultados, por manifesta 
ignorância se aplicava o regime do contrato de empreitada do Código Civil, como se fora o único, a 
desembargadora Maria do Rosário Morgado, esquadrinhando convenientemente as situações fácticas 
e os regimes legais aplicáveis, vem a decretar no acórdão de 9 de fevereiro de 2010, com manifesta 
justeza:

“I - 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 actividade 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, de 21 de Maio.

III - No contrato de empreitada, o dono da obra, muito embora deva indicar inequivocamente, com 
o grau de precisão possível, os defeitos detectados na obra (já que a denúncia só impede a caducidade dos 
direitos do dono da obra relativamente aos defeitos denunciados), não está obrigado precisar a sua causa. 
IV - Relativamente a defeitos evolutivos, o prazo de denúncia inicia-se logo que eles assumem uma 
determinada relevância e deles se tem conhecimento, não sendo de exigir sucessivas denúncias sempre 
que se altere a sua dimensão.”

3Se um berbequim eléctrico, por exemplo, se destinar a um uso profissional, mas for adquirido 
por um consumidor para aplicação não profissional, a garantia que se lhe reconhece é a da LG e não 
a do Código Civil.

4Cfr. o artigo 471 do Código Comercial, que reza o seguinte: 
“As condições referidas nos dois artigos antecedentes haver-se-ão por verificadas e os contratos 

como perfeitos, se o comprador examinar as coisas compradas no acto da entrega e não reclamar dentro 
de oito dias.

§Único. O vendedor pode exigir que o comprador proceda ao exame das fazendas no acto da 
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entregam salvo caso de impossibilidade, sob pena de se haver para todos os efeitos como verificado.”
Cfr. ainda o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Janeiro de 1999 (relator FERREIRA 

RAMOS) que decreta o que segue: 
“I- Aos contratos de compra e venda celebrados entre comerciantes não são aplicáveis as 

disposições do Código Civil (cfr. artigos 913º e seguintes), mas sim as normas do Código Comercial 
(cfr. artigos 463º e seguintes, nomeadamente o artigo 471º).

II- A norma do artigo 471º do Código Comercial tem como finalidade submeter a compra 
e venda comercial a um regime de prazo mais curto, para as reclamações do comprador contra as 
qualidades da coisa, e como razão de ser a necessidade de segurança das transacções, indispensável à 
vida mercantil.

III- O disposto no artigo 471º do Código Comercial pressupõe a possibilidade de ser feita a 
verificação da coisa transaccionada; mas, no caso de reclamação, para além do prazo de oito dias, previsto 
na parte final do corpo daquele artigo, incumbe ao comprador alegar e provar toda a factualidade 
respeitante à diligência exigível no tráfico comercial, à impossibilidade de detecção dos vícios ou 
defeitos, no momento da entrega ou dentro daquele prazo, e à data em que cessou tal impossibilidade.”

E um outro – o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de outubro de 2008 (relator 
FONSECA RAMOS):

“I - O art. 471 do Código Comercial estabelece, na sua parte final, um prazo de 8 dias para o 
comprador denunciar os defeitos da coisa, caso a não examine no ato da compra, não indicando, no 
entanto, desde quando se conta o início desse prazo, estabelecendo um regime legal diverso do previsto 
no Código Civil - art.ºs 916 nº 2 e 925 nº 2 –, sendo claramente mais restritivo.

II - A questão do início da contagem de tal prazo tem sido objecto de controvérsia, pois se é 
possível, em certos casos, ao comprador examinar a coisa vendida no acto da entrega, ou no prazo de 
oito dias – sempre supondo a sua diligente actuação conforme o paradigma do bonus pater familias e 
os usos do comércio – casos haverá em que o comprador não pode, naquele curto prazo, saber se existe 
conformidade entre o produto encomendado e o que lhe foi fornecido.

III - Tal dificuldade existe quando se trata de coisas dificilmente examináveis, ou cujos possíveis 
defeitos apenas podem emergir quando for pericialmente vistoriada ou utilizada.

 IV - A noção de defeito da coisa vendida não é definida especificamente no Código Comercial, 
pelo que se deve apelar ao regime do Código Civil, subsidiariamente aplicável – art. 3º do Código 
Comercial.

V - Uma vez os bens vendidos ‘os ‘stand posts’ em causa seriam montados junto a uma ilha de 
enchimento de químicos (tóxicos, aromáticos e inflamáveis), e iriam servir não só para suportar o 
peso de um braço de carga (também fornecido pela Autora), mas também como um dos pontos de 
circulação dos produtos químicos’, não era exigível ao comprador que verificasse possíveis defeitos no 
ato de entrega, nem no prazo e oito dias, por não ter sido estipulado prazo para a montagem. 

VI - Se no contrato consta uma cláusula que estatui – ‘o fornecimento será garantido contra 
defeitos de fabrico, por um prazo de 12 meses desde que estes sejam comprovadamente originados por 
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defeitos de execução’, existe uma garantia dada pela vendedora.
VII - Estando provado que a Autora fabricou com defeito os postes recusados pela Ré, e que foi 

estabelecida uma garantia ‘contra defeitos de fabrico por um prazo de 12 meses’, deve concluir-se que 
a Autora-vendedora, tendo dado aquela garantia, concedeu, em derrogação do prazo previsto no art. 
471 do Código Comercial, o prazo de um ano para a compradora poder denunciar os defeitos de que 
a coisa vendida padecesse.

VIII - Tendo a denúncia dos defeitos sido feita dentro do prazo de um ano após a entrega dos 
‘stand posts’ não ocorreu caducidade.” 

5Ao contrário do que sucede no Código Civil, que no seu art. 914 estabelece: 
“O comprador tem o direito de exigir do vendedor a reparação da coisa ou, se for necessário e esta 

tiver natureza fungível, a substituição dela; mas esta obrigação não existe, se o vendedor desconhecia 
sem culpa o vício ou a falta de qualidade de que a coisa padece.”

6Cfr. art. 334 do Código Civil que reza:
“É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites 

impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito.”
7Em Portugal, o preâmbulo do DL 67/2003, de 8 de Abril, acautela o ponto, ao asseverar: 

“Preocupação central que se procurou ter sempre em vista foi a de evitar que a transposição da directiva 
pudesse ter como consequência a diminuição do nível de protecção já hoje reconhecido entre nós ao 
consumidor. Assim, as soluções actualmente previstas na Lei n.º 24/96, de 31 de Julho, mantêm-se, 
designadamente o conjunto de direitos reconhecidos ao comprador em caso de existência de defeitos 
na coisa.”

8O art. 4º, no seu nº 1, diz: “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”. 

E, no nº 3, prescreve: 
“A expressão «sem encargos», utilizada no nº 1, reporta-se às despesas necessárias para repor o 

bem em conformidade com o contrato, incluindo, designadamente, as despesas de transporte, de mão 
de obra e material.”

9Se um telemóvel tem a garantia de 2 anos – a garantia terá de se exprimir integralmente: a bateria 
não pode ter, por exemplo, uma simples garantia de 6 meses.

10Cfr. o acórdão da Relação de Lisboa de 23 de maio de 2002 (Ana Maria BOULAROUT) que, 
no quadro da lei antiga (Lei de Defesa do Consumidor vigente, ao tempo, neste particular), estabelece 
a doutrina segundo a qual:

“I- O comprador de veículo usado tem sempre direito, imperativamente, à garantia de um ano 
quanto ao bom estado e bom funcionamento do veículo, sendo que, aquele, conjuntamente com o 
vendedor, poderão estabelecer um regime mais favorável mas o que não podem é restringir o limite 
imposto por lei nem afastá-lo.

II- Desta sorte o consumidor a quem tenha sido vendido um veículo automóvel usado defeituoso 
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poderá exigir a redução do preço ou até a resolução do contrato independentemente de culpa do 
vendedor salvo se este o houver informado previamente – antes da celebração do contrato – sendo 
irrelevantes quaisquer declarações do comprador a renunciar à mesma por nulidade de tal renúncia.

III- A ‘idade’ do veículo não poderá constituir sem mais, qualquer óbice à operância das exigências 
técnicas para a venda a não ser que os eventuais defeitos dela decorrentes tenham sido previamente 
assinalados.

IV- Mesmo que a reparação do veículo seja eventualmente superior ao seu custo, sibi imputet, 
pois é sobre o vendedor que impende uma especial atenção, atenta a atividade comercial desenvolvida, 
de verificar a qualidade dos bens vendidos de forma a não lograr as expectativas de quem os adquire 
nem ficar prejudicado pois tal dever de verificação tem um duplo objectivo.”

11O nº 2 do art. 5º da LG prescreve: 
“Tratando-se de coisa móvel usada, o prazo previsto no número anterior pode ser reduzido a um 

ano, por acordo das partes”.
Ponto é que o acordo conste de documento particular.
Não pode a garantia de usado ser imposta unilateralmente pelo operador económico.
O facto implica acordo, aquiescência, manifestação de vontade nesse sentido.
12Cfr. alínea g do artigo 1º do DL 67/2003, de 8 de Abril (modificado pelo DL 84/2008, de 21 

de Maio, como se assinalou).
13A LDC – Lei de Defesa do Consumidor – estatui no nº 5 do seu artigo 7º:
“As informações concretas e objectivas contidas nas mensagens publicitárias de determinado 

bem, serviço ou direito consideram-se integradas no conteúdo dos contratos que se venham a celebrar 
após a sua emissão, tendo-se por não escritas as cláusulas contratuais em contrário.”

14In “Les garanties contractuelles et les actions recursoires dans la Directive sur la vente au 
consommateur”, Santiago de Compostela, 2004, p. 1.

15Cfr. o considerandum 21 que estabelece:
“Considerando que, quanto a determinadas categorias de bens, é prática corrente os vendedores 

e os produtores oferecerem garantias contra qualquer defeito que possa manifestar-se durante 
determinado prazo; que esta prática pode estimular a concorrência; que, constituindo embora práticas 
comerciais legítimas, essas garantias não devem induzir os consumidores em erro; que, para assegurar 
este objectivo, as garantias devem conter determinadas informações, incluindo uma declaração de que 
a garantia não afecta os direitos legais dos consumidores.”

16Cfr. art. 6º.
17Cfr. o diploma em epígrafe que reza o que segue:“1- Na venda de automóveis ligeiros de 

passageiros e motociclos usados é obrigatória a prestação das seguintes informações: 
a) Matrícula;
b) Preço;
c) Ano de construção, conforme o respectivo livrete;
d) Data de matrícula, conforme o respectivo livrete;
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e) Registos anteriores de propriedade e seu número, conforme o respectivo título; 
f ) Garantia de fábrica: prazo de garantia e quilómetros, ou qualquer outra garantia dada pelo 

fabricante, cuja validade ainda não tenha expirado; 
g) Garantia de usado: prazo ou quilómetros, ou outra garantia que o vendedor conceda.
2 - Na venda de ciclomotores usados é obrigatória a prestação das informações previstas nas 

alíneas a) a d) e f ) e g) do número anterior. 
3 - Exceptua-se do disposto nos números anteriores a venda feita directamente pelo proprietário 

indicado no título de registo de propriedade ou, no caso dos ciclomotores, no certificado de matrícula, 
quando actue fora do exercício do comércio. 

4 - As informações previstas nos n.ºs 1 e 2 constarão obrigatoriamente de documento escrito, 
assinado pelo vendedor ou intermediário, que será afixado no veículo, de modo visível, de forma a 
permitir uma fácil leitura pelo interessado, sendo o respectivo duplicado entregue ao comprador no 
momento da compra e venda.”

18Contra, cfr. S. STINJS, op. cit., p. 5.
19Cfr. a boa doutrina, tal como emerge do acórdão da Relação de Évora de 15 de março de 2007 

(relator Gaito das Neves), cujo sumário reza assim: “Resulta do artigo 12 nº 1 da Lei nº 24/96, de 31 
de Julho, que perante a venda de uma coisa defeituosa, o consumidor pode escolher a reposição que 
mais lhe convém, sem qualquer ordem sucessória: a reparação da coisa, a sua substituição, a redução do 
preço, a resolução do contrato.” 

Ao invés do que pretende o Supremo Tribunal de Justiça que, por acórdão de 13 de dezembro de 
2007 (relator Fonseca Ramos), sustenta, infundadamente, quanto a nós, o que segue: 

“VII - O comprador de coisa defeituosa pode, por esta ordem, exigir do fornecedor/vendedor: 
 1º - a reparação da coisa; 
 2º - a sua substituição; 
3º - a redução do preço ou a resolução do contrato, conquanto exerça esse direito, respeitando o 

prazo de caducidade - art. 12º da LDC.
VIII - Ante a manifesta impossibilidade por razões a que os AA. são alheios, da Ré fabricante/

importador por si e pelas suas concessionárias, eliminarem os defeitos que originariamente afectavam o 
veículo – não proporcionando segurança, confiança e fiabilidade – têm os AA. para protecção dos seus 
interesse económicos – art. 9º, nº 1, da LDC – direito a ver substituído o bem, nos termos da segunda 
alternativa conferida pelo nº 1 do art. 12º da LDC.”

20Conquanto ainda falho, o art. 12º-A veio a colmatar parcialmente a lacuna detectada ao 
estabelecer a moldura contraordenacional para determinadas práticas que passou a considerar ilícitas, 
a saber: 

“1 - Constituem contraordenações puníveis com a aplicação das seguintes coimas:
a) De € 250 a € 2500 e de € 500 a € 5000, consoante o infractor seja pessoa singular ou pessoa 

colectiva, a violação do disposto no nº 2 do artigo 4º;
b) De € 250 a € 3500 e de € 3500 a € 30000, consoante o infractor seja pessoa singular ou pessoa 
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colectiva, a violação do disposto no nº 3 do artigo 9º.
2 - A negligência e a tentativa são puníveis sendo os limites mínimo e máximo das coimas 

aplicáveis reduzidos a metade.”
21Cfr. LG – Lei das Garantias – nº 3 proémio do artigo 9º.
Cfr. ainda a LDC – alínea a do nº 2 do artigo 9º, a saber:
“A redacção clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis, das cláusulas contratuais gerais, 

incluindo as inseridas em contratos singulares”.
22Cfr. artigo 1º que define sem margem para dúvidas que “as informações sobre a natureza, 

características e garantias de bens ou serviços oferecidos ao público no mercado nacional, quer as 
constantes de rótulos, embalagens, prospectos, catálogos, livros de instruções para utilização ou 
outros meios informativos, quer as faculdades nos locais de venda ou divulgadas por qualquer meio 
publicitário, deverão ser prestadas em língua portuguesa.”

23Cfr. o art. 5º-A que, no seu 3, prescreve: 
“Caso o consumidor tenha efectuado a denúncia da desconformidade, tratando-se de bem móvel, 

os direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 4º caducam decorridos dois anos a contar 
da data da denúncia e, tratando-se de bem imóvel, no prazo de três anos a contar desta mesma data.”

24Cfr. art. 289 do Código Civil, como segue:
“1. Tanto a declaração de nulidade como a anulação do negócio têm efeito retroactivo, devendo 

ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor 
correspondente.

2. Tendo alguma das partes alienado gratuitamente coisa que devesse restituir, e não podendo 
tornar-se efectiva contra o alienante a restituição do valor dela, fica o adquirente obrigado em lugar 
daquele, mas só na medida do seu enriquecimento.”

25Cfr. art.os 434 e seguinte.
26Cfr. o DL 383/89, de 6 de Novembro – art. 1º.
27Cfr. Código Civil – art. 512:
“1. A obrigação é solidária, quando cada um dos devedores responde pela prestação integral e esta 

a todos libera, ou quando cada um dos credores tem a faculdade de exigir, por si só, a prestação integral 
e esta libera o devedor para com todos eles.

2. A obrigação não deixa de ser solidária pelo facto de os devedores estarem obrigados em termos 
diversos ou com diversas garantias, ou de ser diferente o conteúdo das prestações de cada um deles; 
igual diversidade se pode verificar quanto à obrigação do devedor relativamente a cada um dos credores 
solidários.”

28Confira, por todos, o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de janeiro de 2010 (relator 
João Camilo), que define o que segue:

“I. Os prazos de caducidade previstos no art. 917 do Código Civil para a acção de anulação 
de venda de coisa defeituosa aplicam-se aos demais meios de reacção do comprador contra aquela 
venda: reparação/substituição da coisa, redução do preço, resolução do contrato ou indemnização. 
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II. Prevendo a Directiva Comunitária nº 1999/44/CE, de 25-05-1999, que os meios de defesa do 
comprador–consumidor de coisa defeituosa ali previstos: reparação/substituição da coisa, redução do 
preço e [resolução], não possam caducar antes de decorridos dois anos da entrega da coisa em causa, 
não respeitou tal norma o Decreto-Lei nº 67/2003, de 8/4, que declarando proceder à transposição da 
Directiva, manteve o prazo de seis meses para a caducidade daqueles direitos que já constava quer da 
Lei de Defesa do Consumidor – Lei nº 24/96 de 31/7 - quer do art. 917 do Código Civil.

III. As Directivas Comunitárias têm aplicação direta na ordem jurídica interna – mesmo entre 
particulares, ou seja, têm efeito horizontal -, mesmo que não transpostas ou transpostas em termos 
que as violem, desde que haja decorrido o prazo para a sua transposição e sejam suficientemente claras 
e precisas, se mostrem incondicionais e não estejam dependentes da adoção de ulteriores medidas 
complementares por parte dos Estados-membros.” 

29Não se olvide que o nº 1 do art. 796 do Código Civil prescreve, no tocante ao risco, que “nos 
contratos que importem a transferência do domínio sobre certa coisa ou que constituam ou transfiram 
um direito real sobre ela, o perecimento ou deterioração da coisa por causa não imputável ao alienante 
corre por conta do adquirente”.

DOUTRINA
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


