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SÚMULA

O novo regime dos contratos de consumo e das garantias a eles conexos entrou em vigor, na Portugal, em 1 de Janeiro do
corrente ano: estabelece-se, na esteira do regime de pretérito, uma obrigação geral de conformidade e definem-se os
conceitos de conformidade subjectiva e objectiva.

Alarga-se o período da garantia legal de 2 para 3 anos e estabelece-se uma gradação nos remédios ao alcance dos
consumidores: confere-se primazia à reparação, como tendência universal. E alarga-se o lapso de tempo para a denúncia da
não conformidade compaginável com o da própria garantia..

Definem-se os termos da garantia comercial, cuja disciplina é estrita, por forma a evitar actos em fraude à lei como os
contratos de seguro que constituem um ardil.

ABSTRACT

The new regime for consumer contracts and associated guarantees came into force in Portugal on 1 January this year.

It establishes a general obligation to conform and defines the concepts of subjective and objective conformity.

It extends the legal guarantee period from two to three years and establishes a gradation in the remedies available to
consumers: priority is given to repair, as a universal trend. And the time period for reporting non-compliance is extended to
be compatible with that of the guarantee itself.

The terms of the commercial guarantee are defined and strictly regulated in order to avoid fraudulent acts, such as
insurance contracts which are a form of deception.

TÍTULO I

GARANTIAS LEGAIS

CAPÍTULO

I

PRELIMINARES
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As garantias inerem às coisas, que não aos sujeitos, conquanto o conceito de conformidade ora se desdobre,
nos seus requisitos, em subjectivos e objectivos, de harmonia com a Lei Nova decalcada na Directiva do
Parlamento Europeu (e do Conselho da União, enquanto co-legislador) n.º 2019/771, de 20 de Maio de 2019 .

Em que consistem, pois, nos contratos de consumo cujos objectos mediatos recaiam sobre coisas corpóreas
móveis e as que tenham incorporados conteúdos ou serviços digitais, os requisitos subjectivos de
conformidade?

A lei que vigora em Portugal [DL n.º 84/2021, de 18 de Outubro], desde o 1.º de Janeiro de 2022, estabelece a
tal propósito uma obrigação geral de conformidade nos contratos de consumo, mormente nos que
expressamente abarca:

 Contratos de compra e venda celebrados entre consumidores e fornecedores, sendo que a noção de
consumidor é, como constitui tradição no seio do direito da União Europeia, restrita, a saber: «pessoa
singular que actue com fins que não se incluam no âmbito da sua actividade comercial, industrial,
artesanal ou profissional”;

 Contratos celebrados para o fornecimento de bens a fabricar ou a produzir;
 Contratos de empreitada;
 Contratos de outras prestações de serviços;
 Contratos de locação de bens, com as necessárias adaptações;
 Contratos de compra e venda com conteúdos ou serviços digitais incorporados em bens corpóreos.

Com efeito, de acordo com o artigo 5.º da Lei Nova, ao fornecedor incumbe entregar ao consumidor bens que
respondam aos requisitos de conformidade constantes da lei.

Requisitos que não são cumulativos, sendo que se aferirão autonomamente.

Para que se afirme a não conformidade da coisa com o contrato basta a ocorrência de um só desvio fundado na
letra e no espírito do dispositivo de que ora se trata.

Observado o desvio, a oposição, a contrariedade, desencadear-se-ão os remédios aparelhados na lei para o efeito.

E os remédios, como em geral se não ignora, são os da reposição de conformidade [reparação ou substituição],
da redução adequada do preço ou o de se “pôr termo ao contrato” [a resolução do contrato] com a
devolução da coisa e a restituição do preço pago.

E como se configuram os requisitos subjectivos e objectivos de conformidade, tal como a Directiva do
Parlamento (e do Conselho) e a lei pátria os delineiam?

CAPÍTULO

I I

REQUISITOS SUBJECTIVOS DE CONFORMIDADE

A lei define que “são conformes com o contrato de compra e venda” os bens que:

 Correspondam à descrição, ao tipo, à quantidade e à qualidade e revestem a funcionalidade, a
compatibilidade, a interoperabilidade e as demais características previstas no contrato de compra e
venda;

 São adequados a qualquer finalidade específica a que o consumidor os destine, de acordo com o
previamente acordado entre as partes;
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 São entregues juntamente com todos os acessórios e instruções, inclusivamente de instalação, tal como
estipulado no contrato; e

 São fornecidos com todas as actualizações, tal como estipulado no contrato.

Se, para melhor compreensão dos termos, se acrescentar uns exemplos, talvez se possa oferecer aos habituais ou
ocasionais ledores um pretexto para maior inteligibilidade das realidades que se escondem por trás de
expressões que se vão generalizando, nem sempre com adequada tradução das realidades que a tais contornos se
subsumem.

Em primeiro lugar, ao apontar a lei para a descrição, o tipo, a qualidade, a quantidade com a funcionalidade, a
compatibilidade e a interoperabilidade e demais características fá-lo de modo preciso, já que cada um dos
termos evoca um conceito, que o diploma legal entende preambularmente explicitar.

Com efeito, as expressões têm o sentido e alcance que nele se formulam:

 «Funcionalidade» é a capacidade de os bens, conteúdos ou serviços digitais desempenharem as suas
funções tendo em conta a sua finalidade;

 «Compatibilidade», a capacidade de os bens, conteúdos ou serviços digitais funcionarem com o
hardware ou o software com que os bens, conteúdos ou serviços digitais do mesmo tipo são
normalmente usados, sem necessidade de conversão;

 «Interoperabilidade», a capacidade de os bens, conteúdos ou serviços digitais funcionarem com
hardware ou software diferentes dos normalmente usados com bens, conteúdos ou serviços digitais do
mesmo tipo.

Aliás, a Lei Nova tem presente, em todos os seus lineamentos, a realidade que ora se nos depara, a saber, a dos
bens corpóreos fortemente penetrados de conteúdos e serviços digitais que enxameiam o mercado e são
disputados pelos consumidores no quotidiano.

Se uma televisão inteligente, p. e., se anunciar com uma dada aplicação de vídeo, considerar-se-á que tal
aplicação se integra na tipologia da compra e venda de bens móveis corpóreos com incorporação de conteúdos
ou serviços digitais.

Se tratar, pois, de telemóveis [celulares] ou relógios e bem assim de frigoríficos inteligentes com aplicações
normalizadas pré-instaladas e fornecidas nos termos do contrato de compra e venda (e.g., aplicações de alarme
ou de câmara) o regime aplicável será exactamente o da compra e venda previsto e disciplinado pela Directiva
2019/771, do Parlamento Europeu e do Conselho, trasladada para o diploma de cujo conteúdo ora se cura, que
não no da Directiva 2019/770 atinente aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais que,
embora complementar, oferece um regime próprio e contradistinto.

E os exemplos suceder-se-ão de molde a caberem nas precedentes hipóteses “en su sítio” aventadas:

 Se no contrato de compra e venda de um veículo automóvel se previr um modelo com mudanças
automáticas e outras acomodações ajustáveis por meio de software apropriado, dado que o adquirente
tem sérias limitações na coluna vertebral, e o bem fornecido se não apresentar com a incorporação de
tais propriedades ou características, é óbvio que o requisito subjectivo de conformidade segundo o qual
terá de “corresponder à descrição, ao tipo, à quantidade e à qualidade e revestir a funcionalidade, a
compatibilidade, a interoperabilidade e as demais características previstas no contrato” se não
observará.

 Se no contrato se previr como finalidade específica a da adaptação do veículo e seus instrumentos à
condução de um sujeito com uma dada incapacidade física, a requerer especificidades próprias de
veículos com configurações tais, e se se inobservar esse dado essencial, já que se não adequa à função
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que nos preliminares e na celebração do contrato se desenhara, estar-se-á patentemente perante a
preclusão de relevante requisito subjectivo que torna, na circunstância, o bem desajustável ao escopo
previamente assinado;

 Se o veículo, cujo modelo-padrão vem equipado, de acordo com as prescrições do produtor, sem pneu
de socorro, antes com um “Kit” de reparação instantânea dos pneumáticos, e houver sido
encomendado expressamente com um tal acessório e, na entrega, tal se omitir, é de um requisito
subjectivo que se trata susceptível de gerar uma não conformidade relevante em termos de
accionamento da subjacente garantia.

 Se o GPS incorporado no painel de instrumentos do veículo automóvel corresponder a um modelo
ultrapassado, sem as ‘correcções’ propostas pelas indispensáveis actualizações, imprestável face aos
novos desafios das vias circuláveis, falece um requisito subjectivo essencial susceptível de impor se
desencadeie a garantia e seus termos, de harmonia com o que a lei estabelece.

Por conseguinte, nos exemplos que precedem se acham os aspectos mais relevantes dos denominados
requisitos subjectivos de conformidade, na compra e venda como nos demais modelos negociais aplicáveis,
de acordo com o que a vigente lei estabelece.

CAPÍTULO

III
REQUISITOS OBJECTIVOS DE CONFORMIDADE

Os requisitos objectivos de conformidade compendiados na lei perfilam-se como segue:

Os bens objecto mediato dos contratos, tal como configurados inicialmente, obedecerão ainda aos requisitos
objectivos, que operam “a se”, independentemente do consumidor que como contraparte neles intervenha:

 Ser adequados ao uso a que os bens da mesma natureza se destinam;
 Corresponder à descrição e possuir as qualidades da amostra ou modelo que o fornecedor tenha

apresentado ao consumidor antes da celebração do contrato, sempre que aplicável;
 Ser entregues juntamente com os acessórios, incluindo a embalagem, instruções de instalação ou

outras instruções que o consumidor possa razoavelmente esperar receber, sempre que aplicável; e
 Corresponder à quantidade e possuir as qualidades e outras características, inclusive no que respeita à

durabilidade, funcionalidade, compatibilidade e segurança, habituais e expectáveis nos bens do
mesmo tipo considerando, designadamente, a sua natureza e qualquer declaração pública feita pelo
fornecedor, ou em nome deste, ou por outras pessoas em fases anteriores da cadeia de negócio,
incluindo o produtor, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.

De considerar que o fornecedor a que se alude precedentemente não fica vinculado às declarações públicas do
antecedente referenciadas se se propuser mostrar convincentemente que:

 Não tinha, nem podia razoavelmente ter, conhecimento da declaração pública em causa;
 No momento da celebração do contrato, a declaração pública em causa tinha sido corrigida de forma

igual ou comparável à forma por que tinha sido feita; ou
 A decisão de contratar não poderia ter sido influenciada por aquela declaração.

De considerar ainda que não haverá não conformidade quando, no momento da celebração do contrato, o
consumidor tenha sido conveniente e adequadamente informado de que uma dada característica particular do
bem se desviava dos requisitos de conformidade estabelecidos e tenha aceitado, separadamente, de forma
expressa e inequívoca, um tal desvio.

A conformidade também se compagina com – e reclama - a versão mais actual dos bens, como exigência em
ordem à durabilidade, um dos elementos da sustentabilidade com magno desígnio do Milénio a que a vigente lei
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apela num dos seus segmentos: salvo acordo em contrário, precisa a lei, os bens devem ser entregues na versão
mais recente à data da celebração do contrato.

No que tange à primeira hipótese, de entre os requisitos objectivos definidos, sirva, como exemplo, o do
veículo que não traz o pneu de socorro descrito no catálogo da marca, antes um “kit anti-furo”, como algo de
supletivo e mal adaptado;

No que se prende com a segunda hipótese [corresponder à descrição e possuir as qualidades (ou características)
da amostra ou modelo apresentado ao consumidor em momento prévio ao da celebração do contrato], a de uma
autocaravana com um leito suplementar, segundo o catálogo, mas que no modelo entregue de todo inexiste;

No que se refere ao requisito segundo o qual o bem “haja de ser entregue com os acessórios, incluindo a
embalagem, instruções de instalação ou outras instruções expectáveis”, figure-se a hipótese de a brochura
com instruções para instalação de um tejadilho amovível, algo complexo, não corresponder ao modelo entregue
provocando graves disfuncionalidades na montagem…

No que às características objecto de anúncio público se refere, o de um veículo híbrido com consumo
anunciado de 3,8 litros / 100 km, quando, na realidade, o consumo efectivo é da ordem dos 8,0 litros / 100 km.

Com efeito, parece haver, por vezes, algum artificialismo nas noções oferecidas e na justaposição de realidades,
aparentemente as mesmas, tanto nos requisitos subjectivos como nos objectivos, como é patentemente o caso
dos acessórios e instruções que devem acompanhar os bens [… “entregues juntamente com todos os acessórios
e instruções, inclusivamente de instalação, tal como estipulado no contrato de compra e venda” (ou inerentes
aos bens a fornecer ou entregar)]…

Claro que a realidade é bem mais fértil que as excogitações do legislador e antecipa-se, não raro, às
formulações tecidas nos laboratórios ou nas oficinas onde as leis se forjam…

No entanto, parece que estamos já algo distantes das meras formulações genéricas dos vícios, dos defeitos, das
avarias ou das anomalias dos regimes da compra e venda inscritas nos códigos civis [vícios redibitórios se lhes
chamava] ante as realidades com que ora nos confrontamos em razão das configurações que as tecnologias da
informação emprestam às coisas corpóreas e a transfiguração que a inteligência artificial nelas provoca…

CAPÍTULO

IV

REQUISITOS ADICIONAIS DE CONFORMIDADE

DOS BENS COM ELEMENTOS DIGITAIS

Preambularmente, do glossário constante da Lei Nova consta a noção tanto de bens móveis corpóreos como de
bens móveis corpóreos que incorporem ou se interliguem com conteúdos ou serviços digitais.

A noção de bens abrange uns e outros. Assim,

«Bens»:

 Qualquer bem móvel corpóreo, incluindo os bens em segunda mão e a água, o gás e a electricidade
quando colocados em venda num volume limitado ou em quantidade determinada;

 Qualquer bem móvel corpóreo que incorpore ou esteja interligado com um conteúdo ou serviço
digital, de tal modo que a falta destes impeça os bens de desempenharem as suas funções («bens com
elementos digitais»);



LIVING LAB DOS CONSUMIDORES / aditec

6

Para além dos requisitos de conformidade constantes dos passos precedentes [subjectivos e objectivos] o
fornecedor deve assegurar que as actualizações, incluindo as de segurança, necessárias para colocar os bens
em conformidade, são comunicadas e fornecidas ao consumidor, durante o período razoavelmente esperado
pelo consumidor, tendo em conta o tipo e finalidade dos bens e dos elementos digitais, bem como as
circunstâncias e natureza do contrato de compra e venda, sempre que o mesmo estipule um único acto de
fornecimento do conteúdo ou serviço digital.

Em caso de fornecimento contínuo de conteúdo ou serviço digital até dois anos, o dever de comunicação e
fornecimento das actualizações a que se alude no passo precedente vigora pelo período de dois anos.

Em caso de fornecimento contínuo de conteúdo ou serviço digital superior a dois anos, o dever de comunicação
e fornecimento das actualizações retromencionado vigora pelo período de duração do contrato.

Se o consumidor não proceder à instalação, num prazo razoável, das actualizações fornecidas como o impõe a
lei, o fornecedor não é responsável por qualquer não conformidade que resulte exclusivamente da não
actualização em causa, desde que:

 Haja informado o consumidor da disponibilidade da actualização e das consequências da sua não
instalação; e

 A não instalação ou a instalação incorrecta da actualização pelo consumidor não tenha resultado de
deficiências nas instruções de instalação fornecidas ao consumidor.

Não se verifica não conformidade quando, no momento da celebração do contrato, o consumidor tenha sido
convenientemente informado de que uma característica particular do bem se desviava dos requisitos subjectivos
ou objectivos de actualização, e tenha aceitado, separadamente, de forma expressa e inequívoca, um tal desvio.

CAPÍTULO

V

INSTALAÇÃO INCORRECTA DOS BENS

Considera-se haver uma não conformidade dos bens sempre que a mesma resulte de instalação incorrecta da
coisa aqui implicada.

Mas ponto é que:

 A instalação seja assegurada pelo fornecedor ou efectuada sob sua directa responsabilidade; ou se
 Quando realizada pelo consumidor:

o A instalação incorrecta se deva a deficiências nas instruções de instalação fornecidas pelo
fornecedor; ou

o No caso de bens com elementos digitais, a instalação incorrecta se deva a deficiências nas
instruções de instalação dispensadas pelo fornecedor ou por quem dispense o conteúdo ou
serviço digital.

A deficiente ou errónea instalação da coisa quando apresentada por peças, decomponível, também se subsume
no conceito de conformidade e a sua ocorrência gera necessariamente uma não conformidade regulável por lei.

CAPÍTULO

VI

DIMENSÃO TEMPORAL DA GARANTIA & SUAS REPERCUSSÕES
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1. A responsabilidade pela preterição da obrigação geral de conformidade nos bens móveis ou com
conteúdos ou serviços digitais: coisas novas e coisas recondicionadas [o prazo legal de garantia]

O fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que se manifeste no lapso de três anos a contar da
entrega do bem.

No caso de bens com elementos digitais, o fornecedor responde por qualquer não conformidade que ocorra ou
se manifeste:

 No prazo de três anos a contar da data em que os bens com elementos digitais foram entregues,
quando o contrato estipule um único acto de fornecimento ou o fornecimento contínuo do conteúdo ou
serviço digital durante um período até três anos; ou

 Durante o período do contrato, quando estipule o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço digital
por um lapso temporal superior a três anos.

O princípio ora estabelecido vale tanto para os bens novos como para os recondicionados.

Por “bens recondicionados» se entende os que - objecto de utilização prévia por quem quer ou após devolução
pelo primitivo titular - são novamente, na sequência de inspecção, preparação, verificação e testagem por
técnico qualificado, colocados, nessa qualidade, para venda no mercado.

Nas facturas, a menção de recondicionado é obrigatória, sob pena de ilícito de mera ordenação social passível
de coima e sanção acessória. E o facto impõe-se para que não haja qualquer equívoco face aos bens usados,
cuja garantia é susceptível de ser mais frágil se acaso vingar um qualquer acordo tendente à redução do prazo
original de três anos.

No que tange aos bens recondicionados, o prazo é indeclinavelmente o das coisas novas.

E isso constará inapelavelmente dos termos do respectivo documento de venda.

2. A peculiar situação das coisas usadas

Nos contratos de compra e venda de bens móveis usados, a garantia é também, em princípio, de três anos.

O prazo pode, porém, ser reduzido até 18 meses, mediante acordo celebrado pelos contraentes.

Há que pensar em acordo, bem entendido, que não uma mera imposição unilateral de banda obviamente do
fornecedor: acordo que deve ser adequadamente ponderado em vista das modulações possíveis: 18, 19, 20, 21,
22 meses....

Não pode, como sucede com inusitada frequência, propor-se uma redução do preço, que a tanta gente seduz,
por troca com a eliminação da garantia.

A garantia de usados obedece também à imperatividade constante do artigo 51 da Lei Nova. Razão por que não
pode ser derrogada por acto nem do fornecedor nem do consumidor e nem sequer por mero acordo dos
contraentes, a não ser nos limites de tolerância consentidos por lei (dos 36 aos 18 meses, dentro de um tal leque,
mas nunca em plano inferior ao do limiar mínimo estabelecido).

3. Presunção de conformidade

Salvo quando tal for incompatível com a natureza dos bens ou a característica própria da não conformidade,
presume-se que exista já à data da entrega dos bens se tal se manifestar no lapso de dois anos a contar do
aludido momento.
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O que ora se dispõe é aplicável aos bens com elementos digitais em que se registe um acto único de
fornecimento.

Na hipótese em que as partes hajam reduzido por acordo o prazo de garantia de bens móveis usados, a
presunção de conformidade é, em tais casos, tão só de um ano.

Esgotada a presunção, consoante os casos, incumbe ao consumidor a prova de que a não conformidade, no
ano remanescente, para os bens novos, e no de seis meses, para os usados, no limite, se manifestava já à data
da entrega do bem.

Na hipótese de bens com elementos digitais, o fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que
ocorra ou se manifeste, como noutro passo se assinalou:

 No prazo de três anos a contar da data em que tais bens foram entregues, quando o contrato estipule um
único acto ou o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço digital até três anos; ou

 Durante o período do contrato, quando se estipule o fornecimento contínuo do conteúdo ou serviço
digital por período superior a três anos.

No que tange, pois, aos bens com elementos digitais cujo fornecimento contínuo de conteúdos ou serviços
ocorra durante um determinado período, o ónus da prova de qualquer não conformidade que se manifeste nos
lapsos de tempo enunciados incumbe ao fornecedor.

Com efeito, a circunstância de se trasladar o ónus da prova para o consumidor significará, em primeira linha,
que a garantia de dois anos prevista na Lei Antiga se não alterará ou porque o consumidor, mercê da sua
hipossuficiência, não disporá dos meios indispensáveis para as perícias que o determinarão ou, ainda que
desfrute de uma sólida situação económico-financeira, na relação custo/benefício, as mais das vezes os encargos
advenientes da perícia superarão o valor venal dos bens.

Trata-se de uma reverberável hipocrisia do legislador que embandeira em arco ao revelar que premeia os
consumidores em consonância com as exigências da sustentabilidade e, logo, com a outorga de maior
longevidade, de uma maior durabilidade dos produtos, de forma aparentemente mais robusta quando, afinal, é
de um falacioso logro que se trata porque a garantia continuará a afinar pelos diapasões de antanho…

A menos que, como sustentava Herman Benjamin, nos primórdios da discussão do Código brasileiro de Defesa
do Consumidor, nos idos de oitenta do século passado, ao Estado compita assegurar os decorrentes encargos
das perícias a fim de se não lesar expectativas e faculdades outorgadas aos consumidores vulneráveis,
hipervulneráveis, hipossuficientes.

4. Comunicação da não conformidade: requisitos de forma

A comunicação da não conformidade da coisa com o contrato deve ser efectuada por qualquer meio formal,
que não de modo meramente consensual.

Cabe aí, designadamente, uma simples carta com remessa através dos serviços postais, correspondência via
correio electrónico, ou qualquer outro meio susceptível de prova, nos termos gerais, designadamente um
registo áudio da comunicação, se for o caso.

Claro que o ónus da prova, nestas situações, recai sobre o consumidor. Que terá de se munir dos elementos de
base indispensáveis à demonstração da realidade dos factos: a de que expediu a comunicação de não
conformidade para disso colher as soluções cabíveis do acto.

5. A suspensão do prazo de garantia
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O prazo de garantia suspende-se desde o momento da comunicação da não conformidade até à reposição da
conformidade pelo fornecedor ou produtor [reparação ou substituição], devendo o consumidor, para o efeito,
colocar os bens à disposição da contraparte ou do produtor sem demora injustificada.

Por conseguinte, quer durante o período em que a reparação se haja processado e que, em regra, não deverá
ultrapassar os 30 dias, quer durante o lapso de tempo que medeia entre a comunicação da não conformidade,
o remédio adoptado e a substituição consubstanciada, essa dimensão temporal tem de ser imputada na prolação
da garantia: se, por exemplo, a substituição durar 3 (três) meses, três (3) meses acrescerão aos 3 anos de
garantia.

O entendimento que perfilhamos é o de que, se de três meses for o lapso dentro do qual a substituição se houver
consumado, o bem de substituição, para além dos 3 (três) anos de garantia de que ora goza, verá acrescidos os 3
(meses) a esse período de tempo: 3 anos e 3 meses…

Poder-se-ia supor que o facto não adiantava nem atrasava, uma vez que o bem de substituição sempre
beneficiaria ex novo de um prazo de garantia integral, mas com efeito - porque a relação jurídica de que se trata
se protrai no tempo - ao novo prazo de garantia acresce o lapso durante o qual a substituição esteve em “banho
maria”, como sói dizer-se…

CAPÍTULO

VII

DIREITOS DO CONSUMIDOR EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE

1. Direitos do consumidor

Em caso de não conformidade do bem com o contrato, o consumidor goza dos direitos que, como segue, se
enunciam:

 à reposição da conformidade, através da reparação ou da substituição do bem;
 à redução proporcional do preço; ou
 à extinção do contrato [por meio do instituto da resolução].

Discutia-se, na vigência da Lei Antiga, se os direitos estariam ou não sujeitos a uma qualquer hierarquia.

Calvão da Silva entendia [in “Venda de Bens de Consumo. 4.ª ed.ão, Coimbra, Almedina, 2010”] que teria de
haver um qualquer escalonamento, uma qualquer gradação.

E, na sua esteira, o conselheiro Fonseca Ramos, in acórdão de 13 de Dezembro de 2007 do Supremo Tribunal
de Justiça, que definira no sumário respectivo:

“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.º 12.º da LDC.

O desembargador Gaito das Neves, porém, de modo certeiro face à interpretação correcta dos preceitos, in
acórdão da Relação de Évora de 15 de Março de 2007, decretara em desacordo:

“resulta do artigo 12 n.º 1 da Lei n.º 24/96, de 31 de Julho, que perante a venda de uma coisa defeituosa, o
consumidor pode escolher a reparação que mais lhe convém, sem qualquer ordem sucessória: a reparação da
coisa, a sua substituição, a redução do preço, a resolução do contrato.”

Mais recentemente, o Tribunal da Relação de Guimarães, pelo punho do desembargador Jorge Teixeira
[acórdão de 20 de Fevereiro de 2020 votado por unanimidade] entendera, à revelia do que prescreve a Lei
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Antiga, aplicável no caso, mas hoje em concordância com os termos da Lei Nova [em vigor desde o 1.º de
Janeiro de 2022], que

I- “Os direitos à reparação ou à substituição previstos no artigo 914 do Código Civil - e também no
artigo 12, n.º 1 da Lei n.º 24/96, de 31 de Julho, que veio estabelecer «o regime legal aplicável à
defesa dos consumidores» - não constituem pura alternativa ou opção oferecida ao comprador,
antes se encontrando subordinados a uma sequência lógica.

II- Assim, o consumidor tem o poder-dever de seguir primeiramente e preferencialmente a via da
reposição da conformidade devida, pela reparação ou substituição da coisa, sempre que possível e
proporcionada, em nome da conservação do negócio jurídico, tão importante numa economia de
contratação em cadeia, e só subsidiariamente o caminho da redução do preço ou resolução do
contrato.

III- Isto porque, embora a lei (art.º 5.º do DL n.º 67/2003) não hierarquize os direitos conferidos ao
consumidor, numa interpretação conforme a Directiva (Directiva nº 1999/44/CE, de 25/05), há
prevalência da “reparação/substituição” sobre o par “redução/resolução”, pois a concorrência
electiva dos diversos direitos do consumidor não é absoluta, por não prescindir de uma “aticização
da escolha” através do princípio da boa-fé, sendo que o art.º 4.º n.º 5 do diploma citado recorre à
cláusula do abuso de direito.”

No quadro actual, ao consumidor é lícito, numa abordagem inicial, escolher entre a reparação ou a substituição
do bem, de forma graduada, de molde a cumprir-se o ditame da preservação que não do descarte que afronta as
regras mais basilares da sustentabilidade. Com efeito, assiste-se hodiernamente à outorga de um autónomo
“direito de reparação” que de todo precede a substituição, como emerge, aliás, das Resoluções do Parlamento
Europeu de 04 de Julho de 2017 e de 25 de Novembro de 2020.

Aliás, tal preocupação perpassa o globo, rumo à Agenda 2030: com o consumo sustentável como um dos
desígnios do Milénio, de par obviamente com a produção.

[Aliás, a 04 de Junho p.º p.º, as manchetes dos jornais povoavam-se de notícias com ênfase no Fair Repair Act
do Estado de Nova York, que consagrou de modo pioneiro um tal direito, que no Brasil se terá traduzido por
“o direito de reparar” (“direito ao reparo”) ou “de consertar”…].

2. A reposição de conformidade

O passo primeiro será, pois, o da reparação ou da substituição do bem de molde a que se harmonize a
conformidade factual com a que emerge dos termos do contrato,

A reparação ou substituição do bem não subsistirá, porém, se o remédio de que se pretende socorrer ou lançar
mão em ordem à reposição da conformidade se revelar impossível ou, em comparação com o outro meio,
impuser ao fornecedor custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias, a saber:

 O valor que os bens teriam se não se verificasse a falta de conformidade;
 A relevância da falta de conformidade; e
 A possibilidade de recurso ao meio de reposição da conformidade alternativo sem inconvenientes

significativos para o consumidor.

O fornecedor poderá, por seu turno, recusar a reposição de conformidade se a reparação ou a substituição
forem impossíveis ou impuserem custos desproporcionados, tendo em conta todas as circunstâncias, como se
alude, de resto, precedentemente. Algo que parece, com efeito, redundante, mas que a lei plasma
sequencialmente no seu artigo 15, ou como reforço ou como lapso que, aliás, nem sequer superou, rectificando-
o.

3. A reparação ou a substituição do bem: considerações gerais
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Invocado o remédio da reparação ou o da substituição, ao consumidor impõe-se disponibilize o bem que
padece da não conformidade, a expensas do fornecedor, para os efeitos havidos por convenientes.

A reparação ou a substituição assegurá-la-á o fornecedor ou ,se for o caso, por meio da acção directa deduzida
pelo consumidor contra o produtor, nas condições cuja enunciação segue:

 A título gratuito;
 Num prazo razoável a contar do momento em que o fornecedor seja do facto prevenido pelo

consumidor mediante a comunicação de não conformidade;
 Sem gravame para o consumidor e ante a natureza do bem e o escopo a que visa.

O prazo para o efeito não deve exceder os 30 dias, salvo em situações em que a natureza e complexidade do
bem, a gravidade da não conformidade e o esforço necessário para a conclusão da reparação ou substituição
justifiquem prazo mais dilatado.

Quando na Lei Nova se diz de modo singelo “a título gratuito”, importa reconduzir tais termos ao n.º 3 do
artigo 4.º da Lei Antiga [ainda em vigor para os bens adquiridos até 31 de Dezembro de 2021] que, em
complemento da expressão “sem encargos”, ínsita no seu n.º 1, prescreve:

“A expressão ‘sem encargos’, utilizada no n.º 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 de
material”.

O sentido é exactamente esse. Sendo obviamente nula eventual convenção em contrário, de harmonia com o que
prescreve o artigo 51 da Lei Nova no que à garantia legal se reporta.

4. O direito de reparação: especialidades

Em caso de reparação, o bem objecto de uma tal operação beneficia de um prazo adicional de garantia de seis
meses por cada uma das intervenções até ao limite de quatro (4), cumprindo ao fornecedor, aquando da
devolução do bem, transmitir ao consumidor um tal informe, em princípio através de suporte duradouro para
que o consumidor se possa prevalecer de elementos de prova do acto: no limite, um bem móvel durável com
quatro intervenções beneficia de uma garantia de cinco (5) anos…

Se a reparação exigir a remoção do bem instalado de forma compatível com a sua natureza e finalidade antes de
a não conformidade se ter manifestado, a obrigação do fornecedor ou do produtor, se for o caso, abrange não
só tal remoção como a instalação pós-reparação, a expensas próprias.

5. O direito de substituição: especialidades

Se a substituição exigir a remoção do bem instalado de modo compatível com a natureza e escopo que se lhe
assina antes de a não conformidade se revelar, incumbe ao fornecedor ou ao produtor, se accionado for
directamente pelo consumidor, de harmonia com a acção directa que excepcionalmente se lhe confere,
promover a remoção do bem não conforme e a instalação de bem de substituição, a expensas suas.

Se a substituição do bem ocorrer, o fornecedor é responsável por qualquer não conformidade que ocorra no
bem sucedâneo, de harmonia com os prazos originalmente enunciados no lugar próprio: a garantia que se
confere, na circunstância, é a garantia original dos bens nos, ou seja, de três anos, nas condições noutro passo
evidenciadas.

A lei é, porém, peremptória ao estabelecer que em caso de substituição do bem, não pode ser cobrado ao
consumidor qualquer custo inerente à normal utilização do bem substituído, o que, em nosso entender,
constitui inovação de saudar calorosamente.
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A própria jurisprudência tendia a considerar que havia valores a computar pelo uso do bem.

Por todos, o acórdão de 05 de Maio de 2015, com a firma do conselheiro João Camilo, em cujo III do sumário
reza o que segue:

“III - Apurando-se que o veículo vendido, apesar dos defeitos não eliminados, continuou a circular sem
limitações na respectiva capacidade de circulação e sem afectar a segurança dos passageiros, percorrendo,
em três anos e meio, 59 mil quilómetros, a devolução do valor do veículo a efectuar pelo devedor, em
consequência da resolução e como correspectivo da devolução do carro, deve limitar-se ao valor deste, na
data do trânsito em julgado.”

Por conseguinte, a inovação como que penaliza o fornecedor e, concomitantemente, o produtor por haver
lançado no mercado bem não conforme ou susceptível de consigo ‘transportar’ uma não conformidade lesiva
dos interesses e direitos do consumidor…

6. O direito de rejeição

Se, porém, a não conformidade se revelar nos primeiros 30 dias após a entrega da coisa, é lícito ao consumidor
deflagrar logo a “bomba atómica”, a saber, impor a extinção do contrato com a devolução da coisa e a
restituição do preço pago, de harmonia com as prescrições da lei: no lapso de 14 dias, sob pena de mora, e pelo
meio de pagamento adoptado pelo consumidor.

Conquanto possa, ao seu livre alvedrio, exigir a substituição do bem, faculdade, aliás, que já consta do catálogo
das reacções primeiras ante a não conformidade revelada.

7. A redução proporcional do preço ou a extinção do contrato

O consumidor pode optar entre a redução proporcional do preço e a extinção do contrato [por meio da figura
da resolução, como adiante se clarificará], fora da hipótese vertida no número precedente, caso:

 O fornecedor:

 Não haja efectuado a reparação ou a substituição do bem;
 Não tenha efectuado a reparação ou a substituição do bem nos termos do disposto no artigo 18.º;
 Haja recusado repor a conformidade dos bens em razão da impossibilidade física ou da

emergência de encargos vultuosos e desproporcionados; ou
 Haja declarado, ou resulte evidente das circunstâncias, que não reporá os bens em

conformidade, em prazo razoável ou sem grave inconveniente para o consumidor;
 A não conformidade haja reaparecido apesar da tentativa de o fornecedor se haver proposto repor os

bens em conformidade;
 Ocorra uma nova não conformidade; ou
 A gravidade da não conformidade justifique a imediata redução do preço ou a extinção do contrato de

compra e venda com a devolução da coisa e a restituição do preço pago.

O consumidor não poderá lançar mão da extinção do contrato por incumprimento se o fornecedor fizer prova
de que a não conformidade émínima.

A redução do preço deve ser proporcional à diminuição do valor dos bens que recebidos pelo consumidor, em
comparação com o valor que teriam se estivessem em conformidade.

O consumidor tem o direito de recusar o pagamento de qualquer parte remanescente do preço ao fornecedor até
que este cumpra os deveres a que se adscreve perante a Lei Nova.
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No entanto, tal não consente ao consumidor, tão pouco lhe confere, o direito à recusa de prestações em mora,
como se afigura elementar..

O direito à redução proporcional do preço pode ser exercido quando a não conformidade tenha levado ao
perecimento ou deterioração do bem por motivo não imputável ao consumidor.

Os direitos previstos neste particular transmitem-se ao terceiro adquirente do bem, tanto a título gratuito como
oneroso.

8. A extinção do contrato por meio da figura ou instituto da resolução

Em princípio, no quadro actual dos remédios susceptíveis de se adoptar nas hipóteses de não conformidade do
bem com o contrato, a última coisa de que o consumidor pode lançar mão é a de “pôr termo ao contrato” (na
linguagem do direito, “resolver o contrato”).

A menos que a não conformidade (o vício, a avaria, o defeito, a anomalia, a diferença entre o declarado e o
oferecido…) ocorra logo nos primeiros 30 dias pós-entrega e, aí sim, pode o remédio funcionar com sucesso: é
o denominado “direito de rejeição” que pode ocorrer, sem mais, nos primeiros 30 dias e confere ao consumidor
uma tal faculdade, ut supra.

E de que meios se pode servir o cidadão-consumidor para efectivar a operação de “pôr termo ao contrato” com
a devolução da coisa e a restituição do preço pago?

A Nova Lei parece simplificar as coisas. Ponto é que o aceite o fornecedor. Se houver que recorrer aos tribunais
por intransigência própria, poderá o fornecedor obrigar-se a indemnizar o consumidor em razão da litigância de
má-fé em que incorrerá.

[Litiga de má-fé, segundo a lei processual, quem, com dolo ou negligência grave deduza oposição cuja falta de
fundamento não devia ignorar ou se propuser alterar a verdade dos factos ou omitir factos relevantes para a
decisão da causa ou praticar omissão grave do dever de cooperação ou ainda se fizer do processo ou dos meios
processuais um uso manifestamente reprovável, com o fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a
descoberta da verdade, entorpecer a acção da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da
decisão].

E como é que o consumidor exerce o seu direito de “pôr termo ao contrato”?

Através de declaração dirigida ao fornecedor (que não ao produtor por não ser parte no contrato) em que lhe dá
a saber da sua decisão em razão das circunstâncias que a tal o conduzem.

O consumidor dirige ao fornecedor a declaração de que põe termo ao contrato porque foi com ele que contratou:
o consumidor não contrata com o produtor nem com o intermediário distribuidor, se for o caso.

A declaração pode ser feita por carta, correio electrónico ou por qualquer outro meio susceptível de prova, de
harmonia com o direito em geral.

O exercício de um tal direito determina:

 A obrigação de o consumidor devolver os bens ao fornecedor, que suportará os encargos resultantes da
devolução;

 A obrigação de o fornecedor reembolsar o consumidor do preço pago pelos bens após a sua recepção ou
de prova do seu envio, que o consumidor apresentará em devido tempo.
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O fornecedor deve efectuar o reembolso dos pagamentos através do meio adoptado pelo consumidor no
contrato, salvo acordo expresso em contrário: e, nestas circunstâncias, desde que o consumidor não incorra em
quaisquer custos suplementares. Em suma, se por transferência bancária, por meio análogo, se por cheque, outro
tanto, e assim sucessivamente…

O fornecedor deve efectuar o reembolso de todos os pagamentos pelo consumidor efectuados, em que se
incluem naturalmente os dos encargos com a devolução dos bens.

O fornecedor deve proceder, porém, a título gratuito, à remoção dos bens sempre que a resolução do contrato o
exija.

O prazo para que o fornecedor reembolse o consumidor é de 14 (catorze) dias, sob pena de mora e com os
encargos daí advenientes.

Não terá, no entanto, de restituir em dobro tal montante, se acaso o não fizer no tempo, no lugar e pelo meio
próprios, como ocorre noutras circunstâncias.

O fornecedor pode proceder, porém, legitimamente, à retenção do reembolso enquanto os bens não forem
devolvidos ou do facto se não fizer prova.

9. Caducidade do direito de acção

Os direitos atribuídos ao consumidor neste particular caducam decorridos dois anos a contar da data da
comunicação da não conformidade: é a medida do prazo para a propositura da acção.

O que quer significar que, uma vez denunciada a não conformidade, no lapso de três anos que ora é o período
de duração da garantia, haverá dois anos para accionar o fornecedor perante os órgãos jurisdicionais ou
extrajudiciais ao alcance do consumidor.

Ao invés do que ocorria no quadro da Lei Antiga, não se demarca agora qualquer prazo para a denúncia da
não conformidade, que era, nos seus termos, de sessenta dias para os móveis.

Trata-se de inovação de saudar que não deve, porém, constituir estímulo à negligência de banda do consumidor,
dada a premência de as coisas se solucionarem, sem compassos de espera, no tráfego jurídico.

Como noutro passo se assinalou a propósito da suspensão da garantia, também o direito de acção se suspende
em dadas circunstâncias:

 Desde a colocação do bem à disposição do fornecedor [ou do produtor] com vista à realização das
operações de reparação ou substituição até à reposição da conformidade e devolução ou entrega de
novo bem ao consumidor;

 No decurso do lapso temporal em que durar a tentativa de resolução extrajudicial do conflito.

No que a este último ponto se refere, a tentativa de resolução extrajudicial do litígio inicia-se com a
ocorrência de um dos seguintes factos:

 As partes acordem no sentido de submeter o conflito a mediação, a conciliação ou a qualquer outra
forma de resolução extrajudicial;

 A mediação ou a conciliação se determine no âmbito de um processo judicial;
 Se constitua a obrigação de recorrer à mediação ou conciliação.

Em suma, a caducidade do direito de acção nas hipóteses em que em causa se achem bens móveis corpóreos
ou com elementos digitais, objecto de controvérsia, protrai-se por dois anos a contar da comunicação da não
conformidade ao fornecedor ou ao produtor [nas situações em que ao consumidor é lícito accioná-lo por meio
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dos mecanismos processuais da acção directa, como a lei excepcionalmente o admite] com os acréscimos
decorrentes das suspensões com suporte na lei.

TÍTULO III

GARANTIA COMERCIAL

1. Generalidades

A garantia contratual, que se situa para além da que a lei estabelece imperativamente, outrora denominada
garantia voluntária, passou, no quadro actual, a denominar-se garantia comercial quando, no fundo, as
relações jurídicas a que se adscrevem não são mercantis, comerciais, mas de sua natureza de consumo. Com as
substanciais diferenças e de regime que intercedem.

Talvez, de todo, não berrasse na congruência das nomas se se limitassem a designá-la como garantia
contratual, para além dos estritos termos da garantia que se defere ou confere ex vi legis.

De harmonia com o que prescreve a Lei Nova, à semelhança do que a LDC – Lei de Defesa do Consumidor, o
estabelece, tal como a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, e a Lei Antiga, aliás, as disposições ínsitas no
diploma de que se trata revestem natureza imperativa.

A LDC, em seu artigo 16, e em sede de “carácter injuntivo dos direitos” [epígrafe do seu capítulo III], define
sob o apodo de “nulidade”:

“1 - Sem prejuízo do regime das [condições gerais dos contratos], qualquer convenção ou disposição contratual
que exclua ou restrinja os direitos atribuídos pela presente lei é nula.

2 - A nulidade referida no número anterior apenas pode ser invocada pelo consumidor ou seus representantes.

3 - O consumidor pode optar pela manutenção do contrato quando algumas das suas cláusulas forem nulas nos
termos do n.º 1.”

E, na esteira do que se prescreve precedentemente, nos termos do artigo 51 do diploma em exame e sob a
epígrafe “carácter imperativo”, se estatui do mesmo passo:

“1 — Sem prejuízo do regime das [condições gerais dos contratos], é nulo o acordo ou cláusula contratual
pelo qual se excluam ou limitem os direitos do consumidor previstos no presente decreto-lei.

2 — É aplicável à nulidade prevista no número anterior o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º da Lei n.º 24/96,
de 31 de Julho, na sua redacção actual.

3 — O disposto no presente decreto-lei não impede o [fornecedor] de propor ao consumidor disposições
contratuais que lhe concedam maior nível de protecção.”

Trata-se, é facto, de uma imperatividade relativa, já que obsta a que o fornecedor possa invocar a nulidade
nestes termos, reservando-se a excepção só e tão só ao consumidor. O facto é que o consumidor nem sempre é
advertido e, por conseguinte, perante as violações e os argumentos que as acompanham, o consumidor mal sabe
que direitos lhe cabem e como actuar o seu exercício.

2. Carácter vinculativo da garantia comercial

A ora denominada garantia comercial vincula o garante nos termos e nas condições previstas na respectiva
declaração e nos da comunicação comercial veiculada tanto previamente como no momento da celebração do
contrato. Aliás, em consonância com o que se prescreve no n.º 5 do artigo 7.º da LDC, segundo o qual
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“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.”

Mas a Lei das Garantias dos Bens de Consumo aduz ainda [n.º 2 do seu artigo 43] que

“são ainda vinculativas para o garante as condições anunciadas em publicidade anterior ou concomitante ao
momento da celebração do contrato.”, o que de todo se tem por redundante.

As leis deveriam ser o mais concisas possível, dispensando a repetição à exaustão de preceitos que nada
acrescentam, afinal, antes propiciam o actual quadro penetrado de uma algaraviada sem precedentes que não
aclara perspectivas, não reforça prescrições e, quantas vezes, só perturba o entendimento das normas pelo
vulgo…

3. Condições mais favoráveis dispensadas ao consumidor

Sempre que as mensagens de publicidade e outros modos de comunicação comercial não sejam coincidentes
ou divirjam, o consumidor beneficia das condições mais favoráveis a tal propósito propicidas.

Exceptua-se, porém, o facto, sempre que - em momento anterior ao da celebração do contrato – as mensagens
ou outras manifestações do estilo, ínsitas na mancha da comunicação comercial hajam sido corrigidas, contanto
o sejam de forma idêntica ou comparável e de molde a que não subsistam dúvidas de qualquer jaez a tal respeito.

De outro modo, se a coisa ocorrer de forma difusa ou dissimulada ou “in fraudem legis”, prevalece a
publicidade veiculada anteriormente, desvalorizando-se o arremedo de rectificação com o intuito de subtrair o
fornecedor ou seus prepostos às inevitáveis consequências do que nela se contém ou induz.

4. Responsabilidade directa do produtor

Nos casos em que o produtor oferece uma garantia comercial por um dado lapso de tempo, é directamente
responsável perante o consumidor pela reparação ou substituição do bem durante o período da garantia como tal
configurada.

5. Garantia comercial: forma legal

A declaração de garantia comercial está sujeita a escrito particular.

E ou é emitida em suporte papel ou, de harmonia com as tecnologias de informação, em um qualquer outro
suporte duradouro: a chave Universal Serial Bus (USB), o Compact Disc Read-Only Memory (CD-ROM), o
Digital Versatle Disc (DVD), os cartões de memória ou o disco rígido do computador, que permita ao
consumidor ou ao fornecedor … armazenar informações que lhe sejam pessoalmente dirigidas, e, mais tarde,
aceder-lhes pelo tempo adequado à finalidade das informações, e que possibilite a respectiva reprodução
inalterada: o consumidor deve ficar munido de um documento que permita conhecer as condições da garantia do
produto ou serviço contratado.

E tem de ser entregue ao consumidor ou em momento anterior ou no da celebração do contrato.

A declaração em que se encerra a garantia comercial, independentemente do idioma em que possa ser lavrada,
tem de ser obrigatoriamente redigida em língua portuguesa. Pontuando as características de clareza,
transparência e inteligibilidade, nem sempre ao alcance de agentes económicos que menosprezam a
simplicidade e dela não fazem de todo profissão de fé.

6. Menções obrigatórias
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Da declaração de garantia comercial terão de constar imperativamente um sem-número de menções, a saber
(por ordenação que se nos afigura mais linear, que não a da lei):

 O nome e o endereço do garante [fornecedor e ou produtor];
 A designação dos bens aos quais a garantia comercial se aplica;
 Duração e âmbito territorial da garantia;
 A declaração clara de que o consumidor é titular dos direitos à reposição da conformidade

[reparação e substituição], à redução do preço ou à extinção do contrato [por meio da figura da
resolução por incumprimento] previstos na lei, e de que tais direitos não são de nenhum modo
afectados pela garantia comercial;

 Menção clara e expressa acerca do objecto da garantia comercial, benefícios atribuídos ao
consumidor por meio do exercício da garantia, bem como as condições para a sua atribuição,
incluindo a enumeração dos encargos, nomeadamente os relativos às despesas de transporte, de mão-
de-obra e de material, e ainda os prazos e a forma de exercício da garantia, incluindo a quem incumbe
provar a falta de conformidade e o prazo aplicável a tal ónus;

 O procedimento [prático, material e formal] a adoptar pelo consumidor para executar com sucesso a
garantia comercial.

Ainda que os requisitos ínsitos nos dois pontos precedentes se inobservem, tal não afecta a validade da
garantia, que é susceptível de se opor ao fornecedor e ou ao produtor [isto é, ao garante, que da
responsabilidade que lhe cabe se não pode de todo eximir]. Para além da responsabilidade por danos
patrimoniais e não patrimoniais que no caso couberem e o consumidor [ou terceiro adquirente] se propuser
requerer.

7. Transmissibilidade da garantia

Os direitos ínsitos na garantia comercial transmitem-se imperativamente ao terceiro adquirente do bem, seja
a título gracioso, seja oneroso.

A garantia não é “intuitus personae”: a garantia inere à coisa, ao bem.

Logo, operando-se a transmissão do bem, coisa corpórea ou com a incorporação de conteúdos ou serviços
digitais, o transmissário, quer se trate de pessoa singular [consumidor ou mero particular] quer de pessoa
colectiva, beneficia da garantia e nos termos em que tal se conferiu ao primitivo adquirente.

Os meios de tutela é que serão distintos consoante as situações perspectivadas: se se tratar do consumidor
adquirente originário, o recurso aos tribunais arbitrais necessárias, no âmbito da competência em razão do valor,
impor-se-á; se se tratar de mero particular a quem por contrato se haja transmitido a titularidade da coisa, já o
recurso aos tribunais arbitrais parece estar vedado, ainda que se trate de transmissão dos direitos de consumidor
nos quais haja ficado sub-rogado: é que tratando-se de contrato de compra e venda entre particulares, com um
contrato de compra e venda dissociado do original, competente não será o tribunal arbitral de conflitos de
consumo, antes o julgado de paz, se o houver na jurisdição, ou o tribunal de primeira instância territorialmente
competente e em razão da matéria; tratando-se de pessoa colectiva [pessoa jurídica] o mesmo é susceptível de
se observar - ou julgado de paz ou tribunal de primeira instância competente em razão da matéria, do valor e do
território.

8. A ilusória garantia comercial mediante a celebração de um contrato de seguro

Há, por vezes, a ilusão crassa de que se está perante uma garantia “comercial” quando, na realidade, o que o
fornecedor oferece ao consumidor, a esse título, intermediando a celebração de um de seguro com determinadas
coberturas, é de um contrato de seguro vero e próprio [ou de um contrato de seguro de “garantia”, como outros
o denominam] que de todo não preenche o escopo de uma garantia, tal como a que na lei se delineia.
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E o facto é que, uma vez celebrado o contrato de seguro, em caso de não conformidade no lapso complementar
de tempo, o fornecedor exime-se à satisfação dos remédios de que o consumidor entenda lançar mão, já que o
remete sistematicamente para a seguradora, que distorce – em função de um contrato com preterição dos
deveres gerais, especiais e específicos de informação – o conteúdo do modelo “negociado” e frustra direitos e
expectativas da vítima mediante as justificações mais torpes e inverosímeis, tanto quanto é do nosso
conhecimento.

Daí que cumpra acautelar convenientemente tais “métodos negociais” in fraudem legis com as consequências
daí emergentes, para que devem estar naturalmente prevenidos os consumidores sempre que alvo de estratégias
similares, a roçar as práticas comerciais desleais, de feição enganosa, como as que a esse título se desencadeiam
e se vêm adoptando até por empresas de projecção, aparentemente “acima de qualquer suspeita”…
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