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A Responsabilidade do Produtor pela Conformidade do Bem 

 

O presente estudo diz respeito à responsabilidade do produtor pela conformidade do 

bem. Pretende-se estudar a introdução do conceito de conformidade do bem com o contrato, na 

venda de bens de consumo, pela Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, e transposto para o 

ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril. A responsabilidade 

do produtor pela conformidade do bem é também alvo do nosso estudo, pois trata-se de um 

regime apresentado pela Diretiva apenas como uma possibilidade, mas que o legislador nacional 

decidiu introduzir no ordenamento jurídico português, indo mais longe que a própria Diretiva. O 

estudo passa por uma análise de direito comparado dos ordenamentos jurídicos espanhol, 

francês e alemão, na medida em que a introdução do conceito de conformidade, bem como a 

consagração do regime da responsabilidade do produtor pela conformidade do bem não foi 

realizada da mesma forma nos ordenamentos jurídicos em questão. 

 O presente trabalho encontra-se dividido em três partes: Parte I composta por um 

capítulo, a Parte II e a Parte III composta por três capítulos. 

 Na Parte I é realizado um estudo da Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, focando o 

seu âmbito de aplicação, a introdução inovadora do conceito de conformidade do bem com o 

contrato e a possibilidade de consagrar um regime de responsabilidade direta do produtor pela 

conformidade do bem. 

 A Parte II diz respeito à transposição da Diretiva para o ordenamento jurídico português, 

restringindo o estudo ao método de transposição adotado pelo legislador nacional, bem como a 

forma de transposição do conceito de conformidade e a inovadora consagração do regime de 

responsabilidade do produtor pela conformidade do bem. 

 Na parte III é realizado um estudo comparado dos ordenamentos jurídicos espanhol, 

francês e alemão, realçando os diferentes métodos de transposição da Diretiva, nomeadamente 

no que diz respeito à conformidade do bem com o contrato e à responsabilidade do produtor 

pela conformidade do bem. 

 Concluímos o presente estudo com uma ponderação sobre a tão desejada harmonia e 

unidade do sistema jurídico nacional e europeu, nomeadamente no que diz respeito ao direito 

dos contratos. 
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Responsibility of the Producer for the Conformity of the Good 

 

 This study concerns the producer’s responsibility for the conformity of the good. We 

intend to study the introduction of the concept of the conformity of the good with the contract in 

the selling of consumer good by the Directive n.º 1999/44/CE, 25 th May, transposed to the 

Portuguese Law by the Decree-Law n.º 67/2003, 8th April. The producer’s responsibility for the 

conformity of the goods is also under our study because it is a system presented by the Directive 

only as a possibility, but the national legislator decided to introduce it in the Portuguese Law 

which goes further than the Directive itself. The study is an analysis of compared Law once the 

introduction of the conformity’s concept, as well as the consecration of the liability system of the 

producer for the conformity of the good wasn’t out in the same way in the Spanish, French and 

German Law.  

 This study is divided into three parts: Part I, made up of one chapter; Part II and Part III 

made up of three chapters.  

 In Part I is developed a study of the Directive n.º 1999/44/CE, 25th May, which focuses 

its range of enforcement in the innovative introduction of the concept of the conformity of the 

good with the contract and the possibility of consecrating a system of the responsibility of the 

producer for the conformity of the good.  

 Part II concerns the Directive’s transposition to the Portuguese Law, limiting the study to 

the transposition method adopted by the national legislator, as well as the way the conformity’s 

concept is transposed and the innovative consecration of the system of the producer’s 

responsibility for the conformity of the good. 

In Part III is developed a study that compares the Spanish, French and German’s Law 

emphasizing the different methods of the Directive’s transposition, namely concerning the 

conformity of the good with the contract and the producer’s responsibility for the conformity of 

the good.  

This study ends with the reflection about the so desired harmony and unity of the 

national and European’s Law namely in what concerns the contract Law. 
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Introdução e Delimitação do Tema 

 

 

A Constituição da República Portuguesa estabelece no seu artigo 60º, nº1, que o 

consumidor tem “direito à qualidade dos bens e serviços consumidos, à formação e à 

informação, à proteção da saúde, da segurança e dos seus interesses económicos, bem como à 

reparação de danos”. Acrescenta a Lei de Defesa do Consumidor – Lei nº 24/96 de 31 de 

Julho, alterada pelo Decreto-Lei nº 67/2003, de 8 de Abril, no artigo 4º que “ os bens e serviços 

destinados ao consumo devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e produzir os 

efeitos que se lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas, ou, na falta delas, 

de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor”. O presente trabalho tem por base 

estes conceitos.  

A Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, sobre determinados aspetos da venda de 

bens de consumo e das garantias a ela relativas é o culminar de décadas de preocupação no 

seio da União Europeia em relação à proteção do consumidor. Assim, o grande objetivo da 

Diretiva é assegurar um nível elevado de proteção dos consumidores na compra e venda de bens 

de consumo, independentemente do Estado-Membro em que a compra seja realizada. A maior 

contribuição da Diretiva foi a consagração do princípio da conformidade do bem com o contrato, 

no qual o vendedor encontra-se obrigado a entregar ao consumidor bens que sejam conformes o 

contrato de compra e venda. Apesar dos diferentes métodos de transposição usados pelos 

Estados-Membros, este princípio foi transposto para todos os ordenamentos jurídicos da União 

Europeia. 

O legislador nacional, através do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, transpôs para o 

ordenamento jurídico português, praticamente “ipsis verbis”, a Diretiva em causa, mas no que 

diz respeito à responsabilização do produtor pela conformidade do bem com o contrato, o nosso 

legislador foi mais além que a própria Diretiva. Até à Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de Maio, 

na maior parte dos ordenamentos jurídicos da União Europeia, incluindo Portugal, através do 

Decreto-Lei n.º383/89, de 6 de Novembro, o produtor responde perante o consumidor sempre 

pelos danos pessoais e, limitadamente, pelos danos materiais que decorram pelo acidente 

causado pelo produto defeituoso, ou seja, uma responsabilidade pela segurança do bem. 

Eventualmente pode também o produtor responder por força da garantia negocial que tenha sido 
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livremente acordada e assumida. Estamos aqui perante uma responsabilidade extracontratual e 

uma responsabilidade contratual do produtor para com o consumidor.  

Porém, a responsabilidade do produtor aqui em causa e sobre a qual também nos 

vamos debruçar nas linhas que se seguem, apresenta-se como inovadora no nosso regime 

jurídico e também nos ordenamentos jurídicos da União Europeia. O legislador português 

consagrou a responsabilidade do produtor pela qualidade do bem e a sua consequente 

conformidade com o contrato. Assim, o consumidor pode responsabilizar o produtor, exigindo 

deste a substituição ou reparação do bem desconforme. Parece-nos que esta solução faz todo o 

sentido, na medida em que deve ser responsabilizado pela desconformidade do bem quem 

realmente a causou.  

 Pareceu-nos interessante realizar um estudo comparado entre os ordenamentos jurídicos 

português, espanhol, francês e alemão, principalmente pelos diferentes métodos de transposição 

da Diretiva utilizados e pelas diferentes opções legislativas tomadas. 

O presente estudo consiste em três partes: a primeira parte dedicada ao estudo da 

Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio; a segunda parte incide sobre a transposição da 

Diretiva para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, 

dando especial atenção ao método de transposição adotado pelo legislador nacional, bem como 

à forma de transposição do conceito de conformidade e à inovadora consagração do regime de 

responsabilidade do produtor pela conformidade do bem; por fim, na terceira parte é elaborado 

um estudo comparado dos ordenamentos jurídicos espanhol, francês e alemão, realçando os 

diferentes métodos de transposição da Diretiva, nomeadamente no que diz respeito à 

conformidade do bem com o contrato e à responsabilidade do produtor pela conformidade do 

bem. 

É sobre o conceito de conformidade do bem com o contrato e da responsabilização do 

produtor pela mesma que nos vamos pronunciar ao longo deste estudo científico-praxiológico.  

Assim, desenvolver-se-á o presente trabalho, fruto de um tema tão atual e que tanto nos 

incomoda no nosso dia-a-dia como cidadãos consumidores e como juristas. Pretende-se com 

esta organização de ideias, uma elevação do próprio conhecimento científico sobre estas 

questões. 
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Enquadramento Histórico 

 

Ernest Rabel, jurista austríaco imigrado nos Estados Unidos e posteriormente na 

Alemanha, foi um dos maiores comparativistas da história do direito alemão.1 No final dos anos 

20 Rabel iniciou o trabalho de criação de um direito internacional uniforme de compra e venda, 

apelando arduamente no sentido da unificação internacional do mesmo.  

Em 1935 publicou o Esboço de uma Lei Uniforme de Compra e Venda de Mercadorias 

com o apoio do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT). Em 

1939 o esboço foi aprovado, mas os trabalhos foram interrompidos durante a II Grande Guerra 

Mundial. Após a Guerra os trabalhos foram retomados, servindo de base, nomeadamente no que 

se refere à regulamentação dos novos usos e costumes, para as duas Convenções de Haia em 

1964: Lei Uniforme sobre a Formação dos Contratos de Compra e Venda Internacional de 

Mercadorias2 e Lei Uniforme sobre a Compra e Venda Internacional de Mercadorias3. No entanto, 

estas Convenções tiveram um êxito muito limitado recebendo poucas ratificações, apenas nove 

nações signatárias. França, os países nórdicos, os Estados Socialistas, os países em 

desenvolvimentos e os Estados Unidos não quiseram ratifica-la.  

Corria o ano de 1966 quando a Comissão das Nações Unidas para o Direito do 

Comércio Internacional (CNUDCI) estabeleceu, como uma das prioridades, a revisão do direito 

uniforme sobre a compra e venda internacional, dando origem à Convenção de Viena. Graças à 

Convenção de Viena sobre Contratos Internacionais de Compra e Venda da ONU (Organização 

das Nações Unidas), que entrou em vigor em 1988, a situação não se tornou desesperançosa 

como a descreveu Hein Kötz em 19864.  

A Convenção de Haia serviu de base para a Convenção de Viena, mas desmarca-se da 

mesma pelo número de Estados que a ratificaram. O fracasso da Convenção de Haia deveu-se 

ao seu âmbito de aplicação que abrangia a compra e venda civil, tese defendida por Rabel, que 

                                                           
1
 70 Jahre Recht des Warenkaufs von Ernst Rabel – Werk-und Wirkgeschichte, publicado em Rabels Zeitschrift für ausländisches und 

internationales Privatrecht (RabelsZ) 70, 2006, p.793 – 805. 
2 Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, Haia, 1 de julho de 1964. Disponível 
em: www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm 
3 Convention Relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods, Haia, 1 de julho de 1964. Disponível em: 
www.unidroit.org/english/conventions/c-ulf.htm 
4 “A unificação do direito como método de simplificação do direito assemelha -se à posição de Hércules (…), que decepara de Hidra uma das suas 
cabeças de serpente apenas para colocá-la diante das duas três novas” – KÖTZ, Hein, Rechtsvereinheitlichung – Nutzen, Kosten, Methoden, 
Ziele: RabelsZ 50, 1986, p.1-18. 
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negava a necessidade de regras especiais para a compra e venda mercantil admitindo esta 

como parte integrante do direito civil5. 

 Para além do âmbito de aplicação, outro ponto muito importante de referir é o facto de o 

regime da compra e venda da Convenção de Viena ter por objetivo coexistir com os direitos 

nacionais dos Estados signatários e não em substituição dos mesmos, motivo este que segundo 

Dário Moura Vicente “terá sido o preço de adesão de certos países à Convenção”.  

Partilhamos da opinião deste autor quando afirma que a “uniformização do Direito 

Privado não é um bem em si que deva ser sistematicamente prosseguido pelos Estados ou pelas 

organizações internacionais”6, deve sim ser preservada a pluralidade cultural e social como 

também a adequação do Direito a este valores tão diferentes de Estado para Estado. Devem ser 

discutidos e estabelecidos standards internacionais para que, depois, cada Estado possa inserir 

e adaptar ao ser ordenamento jurídico.  

A Convenção de Viena é considerada um sucesso, vigorando em setenta e uma nações 

signatárias, que representam dois terços do comércio do mundo e mais ou menos dois terços 

das transações de comércio exterior7. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 RABEL, Ernst, Das Recht des Warenkaufs. Eine rechtsvergleichende Darstellung I, 1936, Nova Edição preservada 1957, p.35. 
6 VICENTE, Dário Moura, Desconformidade e Garantias na Venda de Bens de Consumo: A Diretiva 1999/44/CE e a Convenção de Viena de 
1980, in THEMIS – RFDUNL, Ano II, n.º4, Almedina, Coimbra, 2001, p.124-126. 
7 MAGNUS, Ulrich, 25 Jahre UN-Kaufrecht: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2006, p.96-123. 
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Parte I 

A Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio 

1. A Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio 

 

1.1.  Enquadramento 

Tanto a nível comunitário como a nível nacional, o consumidor é visto como a parte 

fraca e débil numa relação contratual. Assim, não é de estranhar que desde o final do século XX 

se tenha vindo a registar um aumento significativo de um interesse legislativo na área do direito 

do consumo. Em 1975, o programa preliminar da comunidade europeia para uma política de 

proteção e de informação dos consumidores consagrou a proteção dos interesses económicos 

dos consumidores como direito fundamental. Em 1985 a Comissão lança um impulso sobre a 

proteção dos consumidores no que diz respeito às garantias e serviços pós-venda nas relações 

comerciais transfronteiriças. No ano de 1992 o Conselho adota uma resolução relativa à política 

de proteção dos consumidores e de adoção de medidas suplementares para permitir uma maior 

confiança nos mecanismos do mercado único, nomeadamente no que diz respeito às garantias.  

O artigo 153.º do Tratado da Comunidade Europeia dispõe no seu n.º1 o seguinte: “A 

fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar um nível de defesa destes, a 

Comunidade contribuirá para a proteção da saúde, da segurança e dos interesses económicos 

dos consumidores, bem como para a promoção do seu direito à informação, à educação e à 

organização para a defesa dos seus interesses”; no n.º2 “As exigências em matéria de defesa 

dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais políticas e 

ações da Comunidade; n.º3 “A comunidade contribuirá para a realização dos objetivos a que se 

refere o n.º1 através de: a) Medidas adotadas em aplicação do artigo 95.º no âmbito da 

realização do mercado interno.” 

Neste seguimento surgiram na Europa uma série de diretivas que procuraram 

harmonizar a proliferação legislativa8 na área de proteção do consumidor. No entanto, hoje em 

                                                           
8 Diretivas mais significante na área do direito do consumo: Diretiva 84/450/CEE do Conselho, de 10 de setembro de 1987, alterada pela 
Diretiva 97/55/CE, referente a publicidade enganosa; Diretiva 85/374/CEE, do Conselho, de 25 de julho de 1985, alterada pela Diretiva 
1999/34/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de maio de 1999, referente à responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos; Diretiva 85/577/CEE, do Conselho, de 20 de dezembro de 1985, que diz respeito aos contratos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais; Diretiva 87/102/CEE, do Conselho, de 22 de dezembro de 1986, alterada pelas Diretivas 90/88/CEE, do 
Conselho, de 22 de fevereiro de 1990, e Diretiva 98/7/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, sobre o crédito 
ao consumo; Diretiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de junho de 1990, sobre viagens, férias e viagens organizadas; Diretiva 93/13/CEE do 
Conselho, de 5 de abril de 1993, acerca de cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores; Diretiva 94/47/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de outubro de 1994, sobre o time sharing; Diretiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do  Conselho, 
de 20 de maio de 1997ionada com os contratos à distância; Diretiva 98/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 1998, 
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dia, assiste-se a uma alteração em relação ao conceito de harmonização entre o direito dos 

Estados-Membros da União Europeia. Enquanto inicialmente se procurava uma defesa mínima 

dos direitos do consumidor, agora o legislador comunitário procura uma harmonização plena. 

Desta forma, a liberdade de cada país passa a ser mais restrita, mas acaba por ser mais 

completa e efetiva9.  

 A 15 de Março de 1993 é apresentado, pela Comissão das Comunidades Europeias, o 

Livro Verde sobre as Garantias dos Bens de Consumo e os Serviços Pós-Venda10. Os Livros 

Verdes têm por objetivo a introdução de uma temática com vista a um debate social e 

institucional nos Estados Membros e de onde, provavelmente, sairá um texto normativo de 

aplicação comunitária.  

Após o estudo apresentado pelo Livro Verde foi elaborado um anteprojeto de diretiva em 

1995, havendo posteriormente uma Proposta Alterada de Diretiva do Parlamento Europeu e do 

Conselho, fruto da audição do Comité Económico e Social e do Parlamento Europeu ter 

aprovado as alterações num primeiro momento. Em 1998, a proposta obteve acordo político do 

Conselho, mas com modificações. Algumas das alterações foram rejeitadas, dando lugar a um 

Comité de Conciliação, acabando por ser alcançado um texto comum a 18 de Março de 1999. A 

Diretiva n.º 1999/44/CE sobre determinados aspetos da garantia da venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas foi aprovada a 25 de Maio do mesmo ano. 

Em 2 de outubro de 2001 a Comissão Europeia, apercebendo-se da proliferação e 

dispersão das diretivas na área do direito do consumo, apresentou o Livro Verde sobre a defesa 

do consumidor na União Europeia, em 2002 procedeu à Comunicação sobre o Seguimento do 

Livro Verde e, finalmente, em 2001 lançou um processo de revisão do acervo relativo à defesa 

do consumidor. Em 2006 a Comissão Europeia apresentou o Livro Verde sobre a revisão do 

acervo relativo à defesa do consumidor, fazendo um ponto da situação e equacionando opções 

para o futuro11. 

 

                                                                                                                                                                          
referente a ações inibitórias em matéria de proteção dos interesses dos consumidores; Diretiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de maio de 1999, sobre venda de bens de consumo e garantias a ela relativas; Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 8 de junho de 2000, referente ao comércio eletrónico; Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho , de 3 de 
dezembro de 2001, sobre a segurança geral dos produtos; Diretiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Setembro de 
2002, que diz respeito à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores; Diretiva 2005/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 2005, sobre práticas comerciais desleais das empresas face a consumidores no mercado interno. 
9 MONTEIRO, António Pinto, Harmonização Legislativa e Proteção do Consumidor (A Propósito do Anteprojeto do Código do Consumidor 
Português), in Themis – RFDUNL, Ed. Especial – Código Civil Português (Evolução e Perspetivas atuais), Almedina, Coimbra, 2008, p.184. 
10 Consulta: http://europa.eu/legislation_summaries/other/l32018_pt.htm 
11 Consulta: http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/greenpaper_cons_acquis_en.pdf 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l32018_pt.htm
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A Diretiva aqui em estudo “prossegue um esforço de unificação do direito de mais de 70 

anos”12, fruto de uma longa reflexão que houve graças à política comunitária do consumo. Esta 

Diretiva é tida como “a mais importante incursão imperativa das instâncias comunitárias no 

direito contratual interno dos Estados-Membros e (…) representa um importante impulso para a 

harmonização do direito civil dos países da União Europeia”13 e, é tida também, “como uma 

pedra basilar sobre a qual se poderá vir a erguer um futuro direito europeu comum dos 

contratos”14.  

A Diretiva teve por base a Convenção de Viena, visto esta ter tido um grande sucesso, 

mas os objetivos da Convenção de Viena são mais modestos, pois enquanto esta se destina a 

coexistir com o direito dos diferentes Estados-Membros, aquela pretende existir no lugar dos 

direitos nacionais15. Desta forma, há certos aspetos, como a formação e os efeitos dos contratos 

de compra e venda de bens de consumo e a indemnização pelos prejuízos decorrentes da não 

conformidade do bem com o contrato, que não se encontram previstos na Diretiva, concluindo-

se que serão os diferentes Estados a tratar destas temáticas. 

São três os propósitos fundamentais que a Diretiva pretende seguir: reforçar a confiança 

dos consumidores e garantir um nível de proteção mínima nas transações de bens de consumos 

nos mercados internos, considerando 2 da Diretiva, “(…) que implica que os consumidores 

residentes num Estado-Membro possam adquirir bens no território de outro Estado-Membro com 

base num conjunto mínimo de regras equitativas que regulem a venda de bens de consumo” e 

considerando 5  “(…) criação de um corpo mínimo comum de direito do consumo, válido 

independentemente do local de aquisição dos bens na Comunidade, reforçará a confiança dos 

consumidores e permitir-lhes-á beneficiar mais das vantagens do mercado interno”; eliminar os 

obstáculos referentes à concorrência entre vendedores e os entraves ao desenvolvimento da 

venda de bens de consumo por via das novas tecnologias, considerando 3 “os mercados 

nacionais de venda de bens de consumo difiram entre si e que se possam verificar distorções na 

concorrência entre os vendedores” e considerando 4 “(…) as possibilidades de que dispõem os 

consumidores foram consideravelmente alargadas pelas novas tecnologias da comunicação, que 

permitem o acesso fácil a sistemas de distribuição de outros Estados-Membros ou de países 

terceiros; que, na ausência de harmonização mínima das regras relativas à venda de bens de 

                                                           
12 Refere VICENTE, DÁRIO MOURA, Desconformidade e Garantias na Venda de Bens de Consumo: A Diretiva 1999/44/CE e a Convenção de 
Viena de 1980, in Themis – RFDUNL, Ano II, n.º4, Almedina, Coimbra, 2001, p.122 e 123. 
13 PINTO, Paulo Mota, Conformidade e Garantias na Venda de Bens de Consumo. A Diretiva 1999/44/CE e o Direito Português, EDC, Vol.2, 
2000, p.201. 
14 ALMEIDA, Carlos Ferreira, Direito do Consumo, Almedina, Coimbra, 2005, p.165, nota de rodapé 754. 
15 VICENTE, Dário Moura, Desconformidade e Garantias (…), Ob. Cit., p.124. 
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consumo, o desenvolvimento da venda de bens por via das novas tecnologias da comunicação à 

distância corre o risco de ser entravado”16 e, por fim, modernizar os direitos nacionais em 

matéria de garantia contra os vícios na compra e venda de bens móveis. 

 Assegurar um denominador mínimo e uniforme de direitos que possam conferir aos 

consumidores um nível elevado de proteção na compra e venda de bens de consumo, 

independentemente do território do Estado-Membro em que é realizada a compra e venda é, 

seguramente, um dos, se não o principal objetivo da Diretiva em causa. Com isto, pretende 

também eliminar as disparidades legislativas existentes nos diferentes Estados-Membros em 

relação à venda de bens de consumo, promovendo uma maior aproximação legislativa no que a 

este assunto concerne. Desta forma, a Diretiva contribui para um aumento da competitividade 

igualitária no seio da União Europeia, melhorando a qualidade dos produtos, bem como a 

qualidade dos serviços prestados.  

 A Diretiva possui um caráter imperativo, impondo uma modificação da regulação interna 

em sede de garantias de compra e venda, por mais liberdade que seja dada em relação ao 

sistema a adotar. O caráter imperativo a favor do consumidor resulta numa maior confiança do 

consumidor no mercado único, independentemente do lugar onde o bem é adquirido, pois a sua 

proteção estará garantida em qualquer lugar da União Europeia. 

  No entanto, a Diretiva possui algumas limitações, pois trata-se de uma Diretiva parcial, 

opcional e de mínimos17. Quando se diz que a Diretiva diz respeito “a certos aspetos da venda de 

bens de consumo”, significa que estabelece objetivos comuns e no entanto, atribui competência 

aos Estados-Membros em relação a outros objetivos. Acolhe assim, uma solução intermédia em 

relação a certos aspetos e paralelamente oferece aos Estados uma opção. Exemplos de opções 

comuns são as definições de consumidor, bem de consumo, vendedor, produtor, garantia e 

reparação. Por outro lado, deixa, nas mãos dos legisladores nacionais, questões como a 

responsabilidade do produtor, modalidade da resolução do contrato e a prestação de serviços 

pós-venda. É considerado uma Diretiva de mínimos, pois no seu artigo 8.º, n.º2 refere que “Os 

Estados-Membros podem adotar ou manter, no domínio regido pela presente diretiva, 

disposições mais estritas, compatíveis com o Tratado, com o objetivo de garantir um nível mais 

elevado de proteção do consumidor”. As disposições mais estritas adotadas pelos Estados-

                                                           
16 Consulta da Diretiva 99/44/CE, de 25 de maio de 1999:  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:PT:PDF 
17 ISIDRO, Marta Requejo, Régimen de Las Garantías en la Venta Transfronteriza delos Bienes de Consumo: Armonización en el Mercado 
Internacional  y Derecho Nacional, Revista Española  de Derecho Internacional, Vol. LVII, n.º1, enero – junio, AEPDIRI, Madrid, 2006, p.261 e 
262. 
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Membros não podem ser incompatíveis com o direito comunitário, pois não faz sentido uma 

proteção mais elevada ir contra o objetivo global que preside o setor comunitário e mais 

propriamente a Diretiva em causa.  

  

 

1.2.  Âmbito de aplicação  

 

Como já foi referido anteriormente, a Diretiva teve como fonte inspiradora a Convenção 

de Viena de 1980, mas existem pontos em divergência, nomeadamente no que diz respeito ao 

âmbito de aplicação. Enquanto a Convenção de Viena se aplica aos contratos de compra e venda 

celebrados entre pessoas coletivas, empresários, excluindo os consumidores, a Diretiva aplica-se 

aos contratos celebrados entre empresários ou profissionais e consumidores, excluindo os 

contratos celebrados entre empresários.  

Assim, a Diretiva aplica-se às vendas de bens de consumo, artigo 2.º, n.º1, al. b), feitas 

a consumidores em sentido estrito, artigo 2.º, n.º1, al. a). O âmbito de aplicação da Diretiva 

encontra-se delimitado pelos conceitos adotados, nomeadamente o conceito de consumidor, 

bem de consumo e vendedor18. Segundo o artigo 1.º, n.º2, al. a), o consumidor é “qualquer 

pessoa singular que, nos contratos abrangidos pela presente diretiva, atue com objetivos alheios 

à sua atividade comercial ou profissional”; al. b), bem de consumo é “qualquer bem móvel 

corpóreo, com exceção dos bens vendidos por via de penhora, ou qualquer outra forma de 

execução judicial e da água e do gás, quando não forem postos à venda em volume delimitado, 

ou em quantidade determinada, e da eletricidade”, confirmando-se aqui uma prática europeia de 

excluir os bens imóveis no que diz respeito à proteção dos consumidores 19. Os bens móveis 

corpóreos podem ser duradouros ou não duradouros e podem ser novos ou em segunda mão; 

al. c), o vendedor é “qualquer pessoa singular ou coletiva que, ao abrigo de um contrato, vende 

bens de consumo no âmbito da sua atividade profissional”, está aqui presente uma conceção 

ampla de vendedor. A prática comercial diz-nos que estes vendedores serão normalmente 

empresários, singulares ou coletivos, e, raramente profissionais não titulares de empresas, pois 

                                                           
18 GOMES, Manuel Januário da Costa, Ser ou não ser conforme, eis a questão. Em tema de garantia legal de conformidade na venda de bens de 
consumo, Cadernos de Direito Privado, n.º21, janeiro/março, CEJUR, Braga, 2008, p.3. 
19 Por exemplo: a Diretiva 85/374/CEE, de 25 de julho de 1985, sobre a responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos, onde se entende 
por produto qualquer bem móvel, art.2.º; Diretiva 97/7/CE, de 20 de maio de 1997, relativa à proteção dos consumidores em matéria de 
contratos à distância, artigo 3.º, n.º1, al. 4. 
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são aqueles que se encontram em situação privilegiada, com meios organizacionais aptos à 

produção, venda, fornecimento e locação de bens e serviços de consumo. 

 A Diretiva permite ainda que os Estados-Membros possam prever que a definição de 

bem de consumo exclua “os bens em segunda mão adquiridos em leilão, quando os 

consumidores tenham a oportunidade de assistir pessoalmente à venda”, n.º3 do artigo n.º1. 

Não se entende esta distinção pois a nosso ver, não faz sentido que um comprador num leilão 

fique mais desprotegido que um comprador numa loja de antiguidades; No n.º4 do mesmo 

artigo, a Diretiva vem alargar o âmbito de aplicação aos “contratos de fornecimento de bens de 

consumo a fabricar ou a produzir” e equipara-os ao contrato de compra e venda.  

Na Diretiva é adotado o conceito estrito de consumidor20. Consumidor é apenas aquele 

que adquire um bem ou usufrui de um serviço para uso pessoal e familiar exclusivamente, 

ficando de fora quem adquire um bem ou usufrui de um serviço com fins profissionais. Está aqui 

inerente uma relação de consumo, onde são celebrados contratos de consumo entre 

profissionais e consumidores, ficando excluídas as relações jurídicas entre consumidores – 

contratos civis e as relações entre profissionais ou empresas – contratos mercantis, artigo 2.º do 

Código Comercial. Desta forma, não ficam excluídas as relações estabelecidas entre uma 

empresa e um profissional que atua fora da sua profissão e que pretende obter um bem de 

consumo para uso não profissional, ou seja, para uso doméstico, pessoal ou familiar21.  

 Situação diferente é a de um profissional que adquire um bem para uso profissional mas 

este bem é alheio à sua área de atuação, à sua especialidade, no entanto é necessário para 

satisfazer as necessidades da sua atividade profissional. Nesta situação achamos que deve haver 

uma extensão da proteção ao consumidor, pois este profissional apresenta-se como um 

consumidor normal. No entanto, não é esta posição que resulta da lei, visto ser adotada uma 

noção estrita de consumidor, onde não são abrangidos os produtos e serviços destinados a uso 

ou fim profissional. Ao tomar esta posição tem que se recorrer ao direito comum, a figuras como 

o abuso do direito, o principio da boa-fé, vícios do consentimento, garantia prevista no contrato 

de venda. 

 

 O direito nacional adotado com a transposição da diretiva aplica-se mediante as regras 

da Convenção de Roma de 1980 sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais. O direito 

                                                           
20 SILVA, João Calvão, Responsabilidade Civil do Produtor, Almedina, Coimbra, 1990, p.59. e Compra e Venda de Coisas Defeituosas – 
Conformidade e Segurança, 5ª Ed. – Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2008, p.126. 
21 De acordo com SILVA, João Calvão da, Compra e Venda de Coisas Defeituosas – Conformidade e Segurança, 5.ª Ed. – Revista e Aumentada, 
Almedina, Coimbra, 2008, p.123. 
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nacional transposto por força da Diretiva também pode ser escolhido pelas partes como lex 

contratus e existem ainda situações em que a residência habitual do consumidor seja num 

desses Estados. 

Segundo o artigo 7.º, n.º2 da Diretiva, se for escolhida a lei de um terceiro Estado e o 

contrato apresentar uma “conexão estreita” com o território de um dos Estados Membros e a 

proteção do consumidor instituída pela lei escolhida for inferior à que resulta da Diretiva, o direito 

nacional dos Estados-Membros adotado pela transposição da Diretiva pode ser aplicado.  

  

 

1.3.  Consagração do Princípio de Conformidade 

 

Podemos afirmar que os primeiros passos para o conceito de conformidade que nos é 

apresentado hoje na Diretiva foram dados em 1952, no direito anglo-saxónico, com o – “Uniform 

Comercial Code” norte-americano que referia: “Goods or conduct including any part of a 

performance are conforming or conform to the contract when they are in accordance with 

obligations under the contrat”. No entanto, não se pode deixar de referir que já em 1888, no 

nosso Código Comercial, constava uma ideia de conformidade em relação ao objeto da entrega: 

“condição de a coisa (vendida) ser conforme à amostra ou qualidade convencionada”. 

Todavia, a grande fonte inspiradora do princípio da conformidade foi a Convenção de 

Viena sobre a Venda Internacional de Mercadorias. O artigo 35.º da Convenção de Viena de 

1980 tem como epígrafe “Conformidade das Mercadorias e Direitos”, onde no n.º1 “o vendedor 

deve entregar as mercadorias que, pela quantidade, qualidade e tipo, correspondem às previstas 

no contrato e que tenham sido embaladas e acondicionadas de acordo com a forma prevista no 

contrato”. O n.º2 do mesmo artigo enuncia um elenco de requisitos para aferição da referida 

conformidade contratual.22 A expansão do conceito de entrega do bem, conforme o contrato e da 

equiparação da falta de conformidade ao regime do incumprimento, não ficou exclusivamente 

pelos contratos comerciais internacionais de compra e venda, passando a aparecer em diversas 

legislações nacionais, como no Reino Unido, nos países escandinavos, bem como na Holanda. 

Mas, a incursão do conceito de conformidade no Direito do Consumo aconteceu apenas em 

1993 no Code de la Consommation francês23, a obrigação de conformidade surgiu como uma 

                                                           
22 Para uma comparação entre o regime da Convenção de Viena de 1980  e a Diretiva 1999/44/CE, vide VICENTE, Dário Moura, 
Desconformidade e Garantias na Venda de Bens de Consumo (...), ob. Cit., p.121 – 144. 
23 Artigos 211.º - 1 e ss. 
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obrigação geral de conformidade com as normas em vigor, e em 1995 no projeto belga de 

Código do Consumo.  

O considerando 6 da Diretiva estatui o seguinte: “O vendedor tem o dever de entregar ao 

consumidor bens que sejam conformes o contrato de compra e venda”. A obrigação de 

conformidade com o contrato está contida no princípio da pontualidade ou conformidade do 

cumprimento que, segundo o considerando 7 da Diretiva é “base comum às diferentes tradições 

jurídicas nacionais” dos Estados-Membros da União Europeia.  

O princípio basilar24 instituído pela Diretiva 1999/44/CE vem regulado no artigo 2.º, cuja 

epígrafe é “conformidade com o contrato”. No n.º1 do artigo 2.º, o legislador comunitário 

introduz “o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de 

compra e venda”. Não nos é dada uma definição de “conformidade”, vai caber ao intérprete e 

ao aplicador da norma a determinação do seu conteúdo, sentido e alcance. Pensamos que o 

conceito de conformidade na Diretiva tem fundamentalmente por base a qualidade e, de acordo 

com Carlos Ferreira de Almeida25, “o princípio é mais amplo. Abrange naturalmente a quantidade 

e não se vê razão para não o abrir a toda a prestação”, ou seja, trata-se do cumprimento de uma 

obrigação contratual, que neste caso é a obrigação de entrega pelo vendedor do bem 

contratualmente acordado.  

Estamos perante a passagem de uma conceção dualista para uma conceção monista. 

Tradicionalmente nos direitos romano-germânicos, a obrigação de entrega não dependia da 

garantia de qualidade. Com a introdução do conceito de conformidade o cumprimento da 

obrigação de entrega encontra-se dependente de um outro requisito, a conformidade do bem 

com o contrato. O bem tem que ser entregue nas circunstâncias de tempo e de lugar devidas e 

em todo o resto tem que ser conforme ao contrato e só assim se encontra cumprida a obrigação 

do vendedor.  

Quando existe divergência entre a qualidade do bem entregue e aquela que foi acordada, 

estamos perante uma situação de desconformidade ou de falta de conformidade, havendo, por 

isso, incumprimento da obrigação de entrega por parte do vendedor. Segundo Paulo Mota 

Pinto26, “esta desconformidade integra-se agora num instituto amplo e unitário de incumprimento 

da obrigação”.  

 

                                                           
24 Considerando 7 da Diretiva 199/44CE – “(…) o princípio da conformidade com o contrato pode ser considerado como uma base comum às 
diferentes tradições jurídicas nacionais (…)”. 
25 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p.159. 
26 PINTO, Paulo Mota, Conformidade e Garantias na Venda de Bens de Consumo (...), ob. Cit., p.222.  
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1.3.1. Presunção de Conformidade na Diretiva 

 

Depois de explanado o conceito de conformidade, cumpre agora saber como aferir a 

conformidade de um bem com o contrato. O considerando 8 da Diretiva diz-nos que “para 

facilitar a aplicação do princípio de conformidade com o contrato, é útil introduzir uma 

presunção ilidível de conformidade com este, que abranja as situações mais correntes; que essa 

presunção não restringe o princípio da liberdade contratual das partes; (…) que os elementos 

que constituem a presunção são cumulativos (…)”. Segundo Calvão da Silva27, “o objetivo a 

seguir apresenta-se claro: harmonizar, minimamente, os critérios, parâmetros e soluções para 

determinar a coisa contratualmente devida, na falta de cláusulas específicas”.  

A Diretiva usa um conjunto unitário de critérios, recorrendo a alguns critérios clássicos, 

aos quais vai acrescentar outros critérios mais exigentes para o vendedor. Partilhando da opinião 

de Calvão da Silva28, estes critérios são de duplo sentido, na medida em que tanto podem ser 

usados pelo vendedor para provar a conformidade do bem com o contrato, como também 

podem servir ao comprador para demonstrar a desconformidade do bem com o contrato que 

estabeleceu com o comprador.  

O artigo 2.º, n.º2 da Diretiva elenca um conjunto de requisitos que têm que ser 

preenchidos cumulativamente para um bem ser considerado conforme com o contrato, sem 

prejuízo óbvio daquilo que tenha sido estipulado entre as partes. Assim, um bem que não 

possua um dos carateres enunciados será um bem desconforme com o contrato.   

Carlos Ferreira de Almeida29 agrupa estes critérios da seguinte forma: 

 

- artigo 2.º, n.º2, al. a),1.ª parte, descrição direta ou indireta do vendedor ao consumidor  

através de declarações contratuais 

- artigo 2.º, n.º2, al. a), 2.ª parte, amostras e modelos apresentados ao consumidor pelo 

vendedor no contrato. 

- artigo 2.º, n.º2, al. b), adequação da coisa ao seu uso específico, por indicações dadas 

pelo comprador ao vendedor no momento de formação do contrato. 

- artigo 2.º, n.º2, al. c) e d), 1.ª parte, qualidades e usos normais que o comprador pode 

razoavelmente esperar em coisas do mesmo tipo. 

                                                           
27 SILVA, João Calvão da, Compra e Venda (...), ob. Cit., p.152. 
28 SILVA, João Calvão da, Compra e Venda (…), ob. Cit., p.153. 
29 ALMEIDA, Carlos Ferreira, Orientações de Política Legislativa Adotadas pela Diretiva 1999/44/CE sobre Venda de Bens de Consumo. 
Comparação com o Direito Português Vigente, Themis – RFDUNL, Ano II, n.º4, Almedina, Coimbra, 2001, p.114. 
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- artigo 2.º, n.º2, al. d), 2.ª parte, declarações públicas dadas pelo vendedor e/ou pelo 

produtor nas rotulagens e em publicidade. 

 

 O primeiro critério integrativo da presunção de conformidade reporta ao comportamento 

do vendedor no momento celebração do contrato e até mesmo num momento pré-contratual, ou 

seja, temos que aferir se o bem que nos é entregue é consoante as descrições que foram feitas 

pelo vendedor. O segundo critério diz respeito aos contratos que são celebrados com base numa 

amostra ou modelo e também reporta para um momento pré-contratual. Assim, o bem entregue 

tem que possuir as qualidades que, por amostra ou modelo, tenham sido apresentadas ao 

consumidor. Para Menezes Leitão30, nestes casos, “não se exige (…) uma estipulação negocial, 

bastando para a responsabilização do vendedor meras declarações de ciência ou mesmo 

comportamentos fáticos”.   

 Em relação ao terceiro critério, este pressupõe que o bem de consumo seja idóneo para 

o uso específico a que o consumidor o destine e do qual informou o vendedor, expressa ou 

tacitamente, e que por este tenha sido aceite. Nestes casos, a conformidade vai ser apreciada in 

concreto.  

 O quarto critério, ao contrário do anterior, vai ser apreciado in abstrato, tendo em conta 

as expetativas de um consumidor médio. Trata-se de uma conceção objetiva de conformidade, 

na medida em que, o bem será conforme o contrato se for adequado à utilização normalmente 

dada a bens do mesmo tipo e que o consumidor possa razoavelmente esperar.  

A maioria destes critérios não constitui uma novidade. O que realmente se apresenta 

como inovador é o reconhecimento legislativo da importância que a rotulagem e a publicidade 

têm nos contratos, principalmente nos contratos de consumo. A tutela aqui concedida justifica-se 

pelas mudanças ocorridas no mercado global, onde a forma tradicional de diálogo com o 

vendedor tem vindo a ser substituída muitas vezes pelas mensagens publicitárias e pela 

rotulagem dos produtos. 

 O artigo 2.º, n.º3, não considera existir falta de conformidade se no momento em que o 

contrato foi celebrado, o consumidor tinha conhecimento dessa falta de conformidade, ou não 

podia razoavelmente ignorá-la ou se essa desconformidade decorrer dos materiais fornecidos 

pelo consumidor. Trata-se, assim, de uma não responsabilização do vendedor por esse defeito e 

                                                           
30 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes, Caveat venditor? A Diretiva 1999/44/CE do Conselho e Parlamento Europeu sobre a Venda de Bens 
de Consumo e Garantias Associadas e suas Implicações no Regime Jurídico da Compra e Venda, em Estudos de Homenagem ao Professor 
Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol.I – Direito Privado e Vária, Almedina, Coimbra, 2002, p.278. 
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do produtor, no caso de o bem ser produzido ou a fabricar com materiais fornecidos pelo 

consumidor.  

 O artigo 2.º, n.º4, protege o vendedor de declarações feitas por terceiros a respeito das 

qualidades e desempenhos habituais da coisa vendida, aqui pode ilidir-se a presunção. No 

entanto, o vendedor tem que demonstrar que: a) não tinha conhecimento nem podia 

razoavelmente ter conhecimento da declaração em causa; b) até ao momento da celebração do 

contrato a declaração em causa fora corrigida; e c) a decisão de comprar o bem de consumo 

não poderia ter sido influenciada pela declaração em causa. Acontece que, estamos perante 

uma verdadeira probatio diabólica, pois, como refere Menezes Leitão 31, “será difícil ao vendedor 

demonstrar a verificação de algumas destas situações de irresponsabilidade, especialmente 

quanto às alíneas a) e c)”. 

 O artigo 2.º, n.º5 da Diretiva vem estender a falta de conformidade resultante de má 

instalação do bem de consumo “quando a instalação fizer parte do contrato de compra e venda 

e tiver sido efetuada pelo vendedor, ou sob sua responsabilidade, ou quando o produto, que se 

prevê seja instalado pelo consumidor, for instalado pelo consumidor e a má instalação se dever 

a incorreções existentes nas instruções de montagem”. Estamos perante uma ampliação do 

objeto de garantia legal estabelecida para as situações de prestações de serviço ligadas ao bem, 

como a sua instalação ou a prestação de informações/instruções quando aquela seja feita pelo 

consumidor. 

 

 

Pode esta presunção de conformidade ser ilidida?  

Ao ser afirmado no considerando 8 da Diretiva que “essa presunção não restringe o 

princípio da liberdade contratual das partes” poderão ser colocadas dúvidas em relação ao facto 

de as partes poderem acordar elementos diferentes daqueles que constam no artigo 2.º, n.º2. 

Pensamos que tal situação não é possível, pois, o artigo 2.º, n.º2 tem um caráter imperativo e, 

conjugado com o artigo 7.º, n.º1 da Diretiva, “As cláusulas contratuais e os acordos celebrados 

com o vendedor antes da falta de conformidade lhe ser comunicada que, direta ou 

indiretamente, excluam ou limitem os direitos resultantes da presente diretiva não vinculam, nos 

termos previstos na legislação nacional, o consumidor”, ou seja, os elementos que constituem a 

presunção de conformidade não podem ser afastados pelas partes contratantes.  

                                                           
31 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Caveat venditor? (…), ob. cit., p.283. 
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Assim, o carácter ilidível da presunção de conformidade só se verifica quando todos os 

elementos do artigo 2.º, n.º2 se verificam, mas no entanto, os bens podem ainda assim não ser 

considerados conformes o contrato. Isto acontece quando as partes acordam critérios mais 

exigentes para a aferição do bem com o contrato, através de cláusulas contratuais específicas.  

 

 

1.4.  Responsabilidade Direta do Produtor 

 

A introdução da responsabilidade do produtor pela conformidade não foi fácil no seio da 

legislação comunitária. O Livro Verde sobre as garantias dos bens de consumo e os serviços pós-

venda32 trouxe a questão até às instâncias legislativas comunitárias, introduzindo uma 

responsabilidade conjunta, “quase-subsidiária”, na medida em que o comprador poderia 

proceder contra o produtor se a ação contra o vendedor fosse impossível ou se constituísse um 

fardo excessivo. O Livro Verde argumenta, no sentido da mais-valia que tem a consagração da 

responsabilidade direta do produtor, da seguinte forma: “Nas modernas sociedades de 

consumo, baseadas em sistemas de produção e distribuição em massa, a confiança dos 

consumidores em relação aos produtos que adquirem, encontra-se mais ligada à competência 

que atribuem aos fabricantes do que à dos vendedores: a concorrência entre produtos 

semelhantes também se faz mais entre as marcas do que entre os vendedores; estes têm 

principalmente os elementos "preço" e "serviço pós-venda" à sua disposição como fatores de 

concorrência (sem negligenciar totalmente a sua função de "conselheiros"). Quando o defeito de 

um bem resulta do fabrico do produto é contraditório que o vendedor, que não teve qualquer 

influência no processo de produção e que, em muitos casos, nem sequer desembalou o produto, 

seja o único responsável perante o comprador. Também é contraditório que o produtor seja 

responsável quando o produto defeituoso provocar um prejuízo a pessoas ou (em certos casos) a 

outros bens e que não tenha nenhuma responsabilidade quando, muito simplesmente, o produto 

não funcionar ou quando um defeito de fabrico tiver provocado danos ao próprio produto. Além 

disso, a extensão da ação baseada na garantia face ao fabricante aumenta as possibilidades de 

o consumidor ver reparado o prejuízo sofrido, uma vez que os meios financeiros do fabricante 

são frequentemente mais importantes do que os do retalhista”.  

                                                           
32 Comissão das Comunidade Europeias, Livro Verde sobre as garantias dos bens de consumo e serviços pós-venda, COM (1993) 509, p.111. 
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Esta questão foi, também, formulada pelo Parlamento Europeu no “Parecer sobre a 

Proposta de Diretiva de 1996”. Nos trabalhos preparatórios da Diretiva esteve previsto um 

regime de “responsabilidade quase-subsidiária” do produtor, onde o consumidor poderia exercer 

contra o produtor ou contra o seu representante, os direitos de reparação e de substituição, 

quando não pudesse ou fosse demasiado oneroso exercê-los contra o vendedor33. Porém, e 

apesar de todo o entusiasmo e apoios que recebeu34, o regime sucumbiu na passagem do 

anteprojeto para o projeto de Diretiva.  

A Diretiva manteve o respeito pelo princípio vertical privity, não prevendo assim a 

responsabilidade do produtor perante o consumidor pela desconformidade do bem. Apenas vem 

responsabilizar o produtor indiretamente, através do artigo 6.º - onde só se o produtor estiver 

vinculado à garantia comercial é que pode ser responsabilizado pelos defeitos de conformidade 

de origem. 

Ora, a Diretiva no considerando 23 considera que existe (…) uma preocupação crescente 

em garantir um elevado nível de proteção dos consumidores; que, atendendo a esta evolução e à 

experiência adquirida com a aplicação da presente Diretiva, poderá ser necessário considerar um 

grau mais elevado de harmonização e prever, nomeadamente, a responsabilidade direta do  

produtor pelos defeitos de que é responsável” e o artigo 12.º da Diretiva obriga que “O mais 

tardar até 7 de Julho de 2006, a Comissão examinará a aplicação da presente diretiva e 

apresentará um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O relatório abordará, 

designadamente, a questão da eventual introdução da responsabilidade direta do produtor e, se 

necessário, será acompanhado de propostas”. 

A Comissão das Comunidades Europeias que ficou encarregue de avaliar a aplicação da 

Diretiva n.º 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio de 1999, 

relativa a certos aspetos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, incluindo 

uma análise da questão da eventual introdução da responsabilidade direta do produtor35, enviou 

um questionário aos Estados-Membros com o objetivo de obter informações acerca das 

respetivas leis nesta matéria.  

No que diz respeito à responsabilidade direta do produtor foram também enviados 

questionários semelhantes às partes interessadas para tentar perceber o impacto que a 
                                                           
33 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p.185. 
34 A favor de uma responsabilidade solidária, MONTEIRO, Sinde, Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa á venda e às 
garantias dos bens de consumo, Revista Jurídica da Universidade Moderna, Diretor: José Júlio Gonçalves, Ano I, n.º1, Edição Universidade 
Moderna, Coimbra, 1998, p.469.; a considerar a Diretiva dececionante neste ponto: TENREIRO, Mário & GÓMEZ, Soledad, La Directive 
1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, REDC, Maio de 2000, p.20 e ss,; OUGHTON, David 
& LOWRY, John, Consumer Law, 2.ª Ed., London, 2000, p.193. 
35 Comissão das Comunidades Europeias, COM (2007) 210 final, Bruxelas, 24 de Abril de 2007. 
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responsabilidade direta do produtor pode ter a nível de defesa do consumidor e no mercado 

interno. Dos dezassete Estados-Membros que responderam ao questionário, seis introduziram 

variadas formas de responsabilidade direta do produtor, a Bélgica, a Finlândia, a Letónia, 

Portugal, Espanha e a Suécia. Segundo o relatório, na Finlândia e na Suécia o consumidor pode 

dirigir-se a qualquer elemento da cadeia distributiva, enquanto na Letónia e em Espanha apenas 

pode apresentar reclamação ao produtor e ao importador. Em Portugal, o consumidor pode 

recorrer ao produtor e aos seus representantes. De referir também que na Finlândia, Letónia e 

Suécia, o consumidor pode solicitar qualquer um dos remédios consagrados na Diretiva, ao 

passo que em Portugal e em Espanha as únicas soluções previstas são a reparação ou a 

substituição. 

Em relação ao possível impacto, as partes interessadas e os Estados-Membros têm 

opiniões divergentes. A maioria dos Estados-Membros e algumas partes interessadas 

consideram que a Responsabilidade Direta do Produtor melhora e efetiva o nível de defesa do 

consumidor, nomeadamente nos casos em que o vendedor não puder resolver as reclamações 

apresentadas, e que o produtor na maioria dos casos é quem se encontra em melhor posição 

para colocar o bem conforme com o contrato. Uma minoria considera que vai antes causar 

incertezas quanto à lei aplicável e adia a resolução das queixas dos consumidores. Um número 

significativo de Estados-Membros considera que a Responsabilidade Direta do Consumidor 

constituiria um encargo significativo para as empresas, pois teriam que ser desenvolvidos 

mecanismos de tratamento de queixas e prever disposições financeiras para a sujeição a esta 

responsabilidade. Os Estados-Membros que já introduziram a responsabilidade direta do 

produtor não são desta opinião e consideram ainda que na prática são poucos os casos e, assim 

sendo, não chegam a representar um encargo para as empresas.   

A Comissão considerou, na altura, que não se poderiam tirar conclusões definitivas, pois 

não havia dados suficientes para determinar se a ausência de regras comunitárias em matéria 

de responsabilidade direta do produtor teria um efeito negativo na confiança do consumidor no 

mercado interno. Decidindo não apresentar nenhuma proposta e aprofundar a questão no 

contexto do Livro Verde.  
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Parte II 

Ordenamento Jurídico Português 

 

2. Transposição para o Direito Português da Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, pelo 

Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008, de 21 de Maio 

 

2.1.  O direito português anterior à Diretiva 

 

 O Código Civil de 1966 e a Lei de Defesa do Consumidor, Lei n.º24/96, de 31 de Julho 

de 1996, regulavam a venda de bens de consumo. No que diz respeito ao Código Civil importa 

focar os artigos 913.º a 922.º sobre a “venda de coisas defeituosas”. O artigo 913.º prevê uma 

garantia legal que abrange quatro situações: existência de vício que desvalorize a coisa; 

existência de vício que impeça a realização do fim a que a coisa é destinada; falta de qualidades 

asseguradas pelo vendedor; e falta de qualidades necessárias para a realização do fim a que a 

coisa é destinada. Este regime apenas se aplica à venda de coisas específicas e a defeitos 

existentes já ao tempo da transferência da propriedade, deixando assim de parte e venda de 

coisas genéricas e defeitos supervenientes. O comprador quando possuí um bem defeituoso tem 

direito à reparação ou à substituição, salvo se o vendedor conhecia sem culpa o vício ou a falta 

de qualidades; à anulação do contrato, com restituição do preço e entrega do que já se recebeu; 

à redução do preço, conservando o comprador a coisa; e à indemnização, pelo interesse 

contratual negativo em caso de anulação do contrato, eventualmente contratual positivo em 

outras situações. O artigo 921.º consagra a garantia de bom funcionamento por força da 

convenção das partes ou por força dos usos.  

 De referir ainda o “regime da empreitada”, que estabelece no artigo 1218.º e ss do 

Código Civil o contrato de empreitada relativo a bens imóveis corpóreos celebrado entre 

profissionais e consumidores. O dono da obra, nos casos em que a obra apresente defeitos, tem 

direito à eliminação dos defeitos, artigo 1221.º; à redução do preço; à resolução do contrato, 

artigo 1222.º; e à indemnização, artigo 1223.º.  

 A Lei de Defesa do Consumidor consagrava também regras importantes a favor 

do consumidor, nomeadamente o contrato de fornecimento que abrangia não só a compra e 

venda, como também a empreitada e a locação, artigos 4.º, 7.º, n.º5 e 12.º. O artigo 4.º 

determina que “os bens e serviços destinados ao consumo deviam ser aptos a satisfazer os fins 
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a que se destinassem e a produzir os efeitos que se lhes atribuíssem, segundo as normas 

legalmente estabelecidas, ou na falta delas, de modo adequado às legítimas expetativas do 

consumidor”, tendo sido entretanto revogados os n.ºs 2, 3 e 4 que estabeleciam as garantias de 

“bom estado” e de “bom funcionamento” dos bens móveis não consumíveis, como também dos 

bem imóveis. O artigo 7.º, n.º5, introduziu nos contratos as informações concretas e objetivas 

contidas nas mensagens publicitárias. Por fim, o artigo 12.º que tinha cinco números, passou 

agora a ter apenas dois. Este artigo estabelecia o direito à reparação, bem como os respetivos 

prazos, o direito do consumidor à indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais e a 

responsabilidade do produtor independentemente da culpa.  

 

 

2.2.  O Regime de Compra e Venda de Coisas Defeituosas 

 

Por detrás do conceito de conformidade, que nos é dado pela Diretiva e transposto pelo 

Decreto-Lei 67/2003, encontra-se todo um regime de compra e venda de coisas defeituosas, 

artigo 913.º a 922.º do Código Civil, onde a garantia por vícios da coisa apenas se aplica à 

venda de coisa específica e só a defeitos existentes já ao tempo de transferência da propriedade. 

Assim, ficam de fora os casos de venda de coisa futura e coisa genérica, situações de venda de 

coisas específica em que o defeito é superveniente à venda e situações em que ainda não se 

produziu a transferência da propriedade. Nestes casos aplicam-se as regras gerais relativas ao 

incumprimento, artigo 918.º do Código Civil.  

A distinção entre venda de coisa específica, artigo 913.º e ss. do Código Civil, e venda 

de coisa genérica, artigo 918.º e ss. do Código Civil, é uma das características fundamentais do 

regime de compra e venda de coisas defeituosas. Em relação à venda de coisas específicas, 

considera-se coisa defeituosa aquela que possui “vícios que a desvalorize ou que impeçam a 

realização do fim a que é destinada ou que não tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor 

ou necessárias para a realização daquele fim”36. Nestes casos e uma vez que o comprador 

decidiu adquirir aquela coisa em concreto, a existência de defeitos na coisa consiste num erro 

por parte do comprador, erro simples ou qualificado, originando a anulação do negócio jurídico, 

que obriga a prova do erro na formação da vontade negocial, remetendo o artigo 913.º para o 

artigo 915.º do Código Civil. Assim, se o comprador não encontrar nenhum erro, simples ou 

                                                           
36 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Caveat venditor? (…), ob .cit., p.266. 



35 
 

qualificado, não pode invocar qualquer outro fundamento para anular o contrato. Como se pode 

constatar, trata-se de uma situação que prejudica em muito o comprador.  

A venda de coisa genérica já se afigura mais benéfica para o comprador, pois não é o 

comprador que escolhe a coisa dentro de um género. Aqui, a lei considera que existe uma falha 

por parte do vendedor, pois este não soube escolher a coisa de acordo com o interesse do 

comprador. Nestes casos, a lei remete para o regime do incumprimento das obrigações, artigo 

918.º do Código Civil. A maior parte da doutrina37,defende que se enquadre a venda de coisas 

específicas no regime do incumprimento, alegando que o erro dos artigos 913.º e 915.º do 

Código Civil diz respeito à fase de execução do contrato e não há fase de formação do contrato.  

De referir ainda que a distinção entre os conceitos de “coisa diferente” e “coisa 

defeituosa”, bem como de “coisa específica” e “coisa genérica” é falaciosa e injusta para o 

comprador, na medida em que o vendedor só era responsabilizado pelos defeitos da coisa 

vendida se previamente conhecesse ou devesse conhecer, artigos 914.º e 915,º do Código Civil. 

Este fundamento de o vendedor conhecer ou dever conhecer tem por base um modelo comercial 

onde o próprio vendedor tinha usado ou produzido o bem em causa38.  

A evolução do quadro comercial com a massificação e a extensão do comércio a um 

nível internacional tornou este sistema jurídico inadequado, refletindo-se principalmente na 

desresponsabilização no circuito comercial, com especial reflexo nos contratos de compra e 

venda de bens de consumo. Assim, com o forte impulso da Convenção de Viena de 1980, surgiu 

a necessidade de eliminar a distinção entre venda coisa genérica e venda de coisa específica, 

bem como do requisito da culpa nas obrigações das partes, exceto na obrigação de 

indemnização. Criou-se também o conceito inovador e uniforme de conformidade com o 

contrato, onde a coisa entregue pelo vendedor tem que corresponder aquilo que foi acordado 

com o comprador.  

 

 

 

 

 

                                                           
37 Fortemente criticada por MACHADO, Baptista, Acordo Negocial e Erro na Venda de Coisas Defeituosas, Obra Dispersa, I, Braga, 1991, p.31 e 
ss., ALMEIDA, Carlos Ferreira, Texto e Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico, Coimbra, 1992, p.617 e ss, 635 e ss., MARTINEZ, Romano, 
Cumprimento Defeituoso, em Especial na Compra e Venda e na Empreitada, Coimbra, 1994, p.143 e ss. 
38 Com raiz histórica no direito romano, onde a chamada Garantia Edilícia era usada no comércio de animais e escravos, sendo fácil demonstrar 
que o antigo proprietário, o vendedor, não podia deixar de conhecer os defeitos do animal ou escravo, visto ser seu anterior utilizador e 
proprietário.  
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2.3.  Método de transposição da Diretiva para o Ordenamento Jurídico Português 

 

Como podemos constatar a ordem jurídica portuguesa já previa muitos dos objetivos 

pretendidos pela Diretiva, no entanto, como refere António Pinto Monteiro39, “pareceu necessário 

transpor a Diretiva, nuns casos porque trazia inovações, noutros casos porque de detetaram 

divergências pontuais, por último porque havia alguns pontos a esclarecer e outros a completar”.  

Tendo como assente a necessidade de transpor a Diretiva 1999/44/CE para o 

ordenamento jurídico português surge a questão de saber em que termos o fazer. Segundo o 

anteprojeto de transposição da Diretiva para o direito português elaborado por Paulo Mota Pinto40 

a Diretiva podia ser transposta de duas formas: através de alterações ao Código Civil e, para as 

relações com os consumidores, à Lei da Defesa do Consumidor, a chamada “solução grande”, 

ou a transposição num diploma avulso, com o âmbito subjetivo e objetivo da Diretiva, que iria 

conviver lado a lado com o regime civil geral, a “solução pequena”. O autor do anteprojeto 

defendeu uma transposição mais ambiciosa, a “solução grande”, como aconteceu na Alemanha, 

Áustria, entre outros, e não a opção pela “solução pequena”, sempre tendo em vista o objetivo 

de procurar uma harmonização e unidade no ordenamento jurídico português.  

Calvão da Silva, bem como a maioria da doutrina em Portugal41, partilha da opinião de 

Paulo Mota Pinto, enumerando uma série de vantagens que a opção pela “solução grande” 

traria para o nosso ordenamento jurídico: “ (...) por um lado, proporcionaria um sistema jurídico 

harmonioso, expressamente coordenado com o tecido normativo em vigor; por outro, iria ao 

encontro de reclamadas alterações de alguns preceitos do direito geral da compra e venda; por 

fim, reduziria ao estritamente indispensável o microssistema de proteção especial ao 

consumidor-adquirente”42.  

Contra todas as opiniões da doutrina, a Diretiva foi transposta pelo Decreto-Lei 

n.º67/2003, de 8 de Abril, entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º84/2008, de 21 de Maio, que 

veio alargar o seu âmbito de aplicação aos contratos de empreitada e a outros contratos de 

                                                           
39 MONTEIRO, António Pinto, Garantias na Venda de Bens de Consumo. A Transposição da Diretiva 1999/44/CE para o Direito Português, EDC, 
n.º5, Almedina, Coimbra, 2003, p. 129., partilhando da opinião de  PINTO, Paulo Mota, Anteprojeto de Diploma de Transposição da Diretiva 
1999/44/CE para o Direito Português. Exposição, Motivos e Articulado, EDC, n.º3, Almedina, Coimbra, 2001, pp.165 e ss. 
40 PINTO, Paulo Mota, Cumprimento Defeituoso do Contrato de Compra e venda: Anteprojeto de Diploma de Transposição da Diretiva 
1999/44/CE para o Direito Português – Exposição de Motivos e Articulado, Instituto do Consumidor, Lisboa, 2002. 
41 SINDE, Monteiro, Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Venda e às Garantias dos Bens de Consumo, Revista 
Jurídica da Universidade Moderna, Lisboa, 1998, p.474; ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Questões a Resolver na Transposição da Diretiva e 
Respostas dadas no Colóquio, Themis –  RFDUNL, Ano II, n.º4, Almedina Coimbra, 2001, p.222; VICENTE, Dário Moura, Desconformidade e 
Garantias (...), ob. Cit., p.143; MARTINEZ, Pedro Romano, Empreitada do Consumo – A Transposição da Diretiva n.º 1999/44/CE pelo Decreto-
Lei n.º 67/2003, Estudos de Direito do Consumidor, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2005, p.171; DUARTE, Rui Pinto, O Direito de Regresso do 
Vendedor Final na Venda para Consumo, in Themis – RFDUNL, ano II, n.º4, 2001 , p.193 e 194. 
42 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens de Consumo …, ob. cit, p.35. 
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prestação de serviços. Na opinião de Calvão da Silva43“trata-se de um diploma legal avulso, 

estreitamente agarrado ao texto da Diretiva europeia em causa, que procura reproduzir de forma 

quase literal e servil”.  

Concluímos assim, que o nosso legislador optou pela via do facilitismo, sendo também 

verdade que muito pressionado pelo prazo estabelecido para transposição da Diretiva. O 

legislador nacional copiou quase integralmente a Diretiva e eliminou normas ricas que 

demonstravam a evolução e modernização do direito português face a outros ordenamentos 

jurídicos considerados mais avançados, nomeadamente no que à proteção do consumidor diz 

respeito. Estamos, assim, perante uma “oportunidade perdida”44 de reformular o regime da 

compra e venda e, especificamente, da compra e venda de bens de consumo.  

 

 

2.4.  Âmbito de aplicação 

 

 O artigo 1.º- A do Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei 

84/2008, de 21 de Maio, consagra o âmbito de aplicação da garantia contratual sobre bens de 

consumo. O n.º1 deste artigo define os sujeitos e o objeto da venda, “O presente decreto-lei é 

aplicável aos contratos de compra e venda celebrados entre profissionais e consumidores”. Este 

artigo é bastante semelhante ao artigo 2.º, n.º1 da LDC: “Considera-se consumidor, todo aquele 

a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos, 

destinados a uso não profissional, por uma pessoa que exerça com caráter profissional uma 

atividade económica que vise a obtenção de benefícios”. 

 O legislador português optou por uma noção estrita de consumidor, seguindo a Diretiva 

1999/44/CE, tendo sido por isso, desenvolvida esta temática no capítulo anterior. Assim, 

consumidor é uma pessoa singular que adquire bens e serviços de consumo para uso e 

satisfação de necessidades particulares, nunca no âmbito da sua atividade profissional. 

Contrariamente, o vendedor de um bem ou prestador de um serviço tem que ser um 

profissional, uma pessoa singular ou coletiva que exerça com caráter profissional uma atividade 

económica com vista à obtenção de lucros. Ficam fora do âmbito de aplicação os contratos 

celebrados entre profissionais e os contratos celebrados entre não profissionais. Em relação ao 

bens adquiridos simultaneamente com fins profissionais e não profissionais, somos da opinião 

                                                           
43 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens de Consumo …, ob. cit, p.31. 
44 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens de Consumo …, ob. cit, p.34 
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que basta um dos fins do mesmo ser para uso profissional que implicará a não aplicação do 

regime em causa. Como também não se pode aplicar o regime aos casos em que o consumidor 

é um profissional, mas ao adquirir o bem de consumo não se encontra a atuar no âmbito da sua 

atividade normal.   

 No que diz respeito ao objeto da venda, o legislador nacional quis ir mais longe que a 

Diretiva. A Diretiva abrange apenas os bens móveis corpóreos novos ou usados, duradouros ou 

não duradouros, excluindo os bens objeto de venda judicial, o fornecimento de água e gás, 

quando não forem postos à venda em volume ou quantidade determinada, e o fornecimento de 

eletricidade. O nosso legislador não só não efetuou qualquer das exclusões acima referidas, 

como previu a aplicação desta garantia a bens imóveis. A Diretiva previa também a possibilidade 

de serem excluídos os bens de consumo em segunda mão adquiridos em leilão, quando os 

consumidores tenham oportunidade de assistir pessoalmente à venda. O legislador português 

não usou desta faculdade, o que pensamos ter sido uma opção coerente. No entanto, ficou 

previsto que as partes podem convencionar uma redução do prazo, artigo 5.º, n.º2.  

 Resumindo, segundo Calvão da Silva45, “o Decreto-Lei de transposição aplica-se à venda 

extrajudicial ou judicial de coisas móveis corpóreas ou materiais, artigo 3.º, n.º2, incluindo a 

água, a eletricidade e o gás, e de coisas imóveis novas ou usadas, artigo 5.º, n.º2, celebrada 

entre vendedor profissional e comprador não profissional ou consumidor, numa noção subjetiva 

de bens de consumo como coisas vendidas a consumidores por empresários, artigo 1.º- B, b)”. 

 O Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio, no artigo 1.º - A, n.º2, introduziu os bens de 

consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada ou de outra prestação de serviços, 

concretizando a primitiva redação - “contratos de fornecimento de bens de consumo a fabricar 

ou a produzir”. O artigo 1.º, n.º4 da Diretiva já equiparava os contratos de compra e venda aos 

contratos de fornecimento de bens a produzir ou a fabricar. O Acórdão do STJ, de 3 de junho de 

2004, processo n.º 04B694, veio afirmar que “grande parte dos contratos de empreitada está 

hoje sujeita à lei de defesa do consumidor; basta que a obra se destine a uso não profissional do 

dono da obra”. 

   

 

 

 

                                                           
45 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.60. 
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2.5.  Conformidade do Bem com o Contrato 

 

O artigo 2.º, n.º1 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, transpôs ipsis verbis o 

artigo 2.º, n.º1 da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, “O vendedor tem o dever de entregar 

ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de compra e venda”. Há aqui um 

duplo requisito de cumprimento: a entrega e a conformidade, alcançando-se assim um conceito 

amplo e unitário de cumprimento46. O princípio da conformidade com o contrato é, segundo 

Januário da Costa, o “motor do novo regime: tudo emana e é explicado em função da 

conformidade ou da não conformidade com o contrato” 47.  

Estamos perante uma inversão no sistema jurídico, onde antes se resumia à máxima de 

caveat emptor, o comprador que se acautele, pois o vendedor só respondia excecionalmente 

perante os defeitos da coisa, para um regime do cumprimento conforme, onde o vendedor que 

se acautele, caveat venditor. Neste novo regime o ónus de verificação dos defeitos da coisa recai 

agora sobre o vendedor, podendo este ser responsabilizado perante o comprador final, mesmo 

que não tenha culpa do defeito48. Na prática, estamos perante uma maior proteção do 

consumidor, o que se justifica perfeitamente, na medida em que é, normalmente o consumidor 

a parte mais fraca nos contratos de compra e venda de bens de consumo. 

 Carlos Ferreira de Almeida define conformidade como se tratando de “uma relação 

deôntica entre duas entidades, a relação que se estabelece entre algo como é e algo como deve 

ser. Há portanto muitas modalidades de conformidade, variáveis consoante a natureza das 

entidades (o referente e a referência) que estejam em relação do ser com o dever ser. Neste 

caso, conformidade da coisa com o contrato, o referente é o objeto no ato de execução, a 

referência é o contrato, por si e incluindo várias remissões”. Assim, se o objeto na execução for 

como deve ser, há conformidade; se o objeto na execução não for como deve ser, há falta de 

conformidade ou desconformidade”49.  

Para Calvão da Silva, o conceito de conformidade não se configura inovador, nem 

revolucionário no ordenamento jurídico português, na medida em que o nosso direito, nos 

artigos 406.º, 763.º, 879.º, al .b), 882.º do Código Civil, consagra o princípio da conformidade 

ou pontualidade do cumprimento dos contratos. Este princípio pauta que “na execução da 

obrigação da entrega da coisa, o vendedor deve respeitar escrupulosamente o contrato, pela 

                                                           
46 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Orientações de Política (…), ob .cit., p.112. 
47 GOMES, Manuel Januário da Costa, Ser ou não ser conforme, eis a questão (...), ob. Cit., p.8. 
48 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Caveat venditor?(…), ob. cit. p.265. 
49 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p.159. 



40 
 

traditio da coisa convencionada e nos termos devidos, isenta de vícios ou defeitos, não podendo 

o comprador ser constrangido a receber coisa diversa da devida”50. Calvão da Silva argumenta 

que no próprio regime da compra e venda, no regime da empreitada e na Lei de Defesa do 

Consumidor, o vendedor/empreiteiro só cumprem a sua obrigação se entregarem a coisa/obra 

conforme ao contrato, artigo 913.º, n.º2, 236.º e 239.º do Código Civil. Refere ainda que, o 

termo “conformidade” usado, não se apresenta como novidade, pois na legislação portuguesa 

podemos encontrar várias vezes o emprego desta palavras, artigo 1207.º do Código Civil “o 

empreiteiro deve executar a obra em conformidade com o que for convencionado, e sem vícios 

…”, artigo 1043.º, n.º1 do Código Civil “…o locatário é obrigado a manter e restituir a coisa…em 

conformidade com os fins do contrato”, artigo 469.º do Código Comercial “cousa conforme a 

amostra”, artigo 908.º, n.º1 do Código de Processo Civil “…falta de conformidade com o 

enunciado…”, artigo 149.º, n.º1 do Código de Valores Mobiliários “…desconformidade do 

conteúdo do prospeto com o disposto no…”, etc. 

Ferreira de Almeida tem opinião diferente e afirma que foi “criado um conceito inovador 

e uniforme de conformidade, aferido pela correspondência entre a coisa entregue como é e coisa 

como deve ser”51, tendo por base um acordo contratual. Defende ainda que a introdução do 

conceito de conformidade permitiu acabar com soluções tradicionais desajustadas, 

“prescindindo, por um lado, da recondução da venda de coisa defeituosa aos regimes do erro, 

circunscrito ao seu lugar próprio na formação do contrato, e da garantia edilícia, que se tornou 

supérflua e, unificar, por outro lado, o que andava separado em institutos com variados, 

intrincados e por vezes indestrinçáveis nomes e regimes: o defeito, que englobava, mas 

distinguia, vícios da coisa (ocultos ou aparentes) e falta de qualidade, qualquer deles, por sua 

vez, distintos da diferença de identidade e da insuficiente quantidade”52.  

O conceito de conformidade é mais amplo do que o conceito de defeito que consta no 

regime de compra e venda de coisas defeituosas, cobrindo situações que o regime do 

cumprimento defeituoso do Código Civil não abarca. Exemplo disso é o facto de existir falta de 

conformidade quando é entregue um objeto diferente daquele que foi acordado, o que não 

acontecia no regime de compra e venda de coisas defeituosas, bem como o facto de ser 

abrangida, não sendo, porém, uma opinião unânime, a venda de bens onerados.  

                                                           
50 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens de Consumo – Comentário, Revista, Aumentada e Atualizada, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2010, p.83. 
51 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Orientações de Política (…), ob. cit., p.111. 
52 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p.160 e 161. 
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Pensamos que o conceito de conformidade, em si, no nosso ordenamento jurídico, não é 

de facto, inovador, na medida em que várias disposições legais usam este conceito. No entanto, 

a introdução do conceito de conformidade pela Diretiva 99/44/CE e consequentemente pelo 

Decreto-Lei 67/2003 não deixa de ter um papel marcante e preponderante no que diz respeito à 

esquematização, estruturação e harmonização de vários regimes, nomeadamente o regime de 

compra e venda de coisa defeituosas, com especial relevância na venda de bens de consumo. 

 

 

2.5.1. Presunção de não Conformidade  

 

O legislador nacional decidiu, ao contrário do que acontece na Diretiva, estabelecer uma 

presunção de não conformidade, em vez de uma presunção de conformidade, como também 

afastou a exigência de verificação cumulativa dos critérios para o funcionamento da presunção. 

O artigo 2.º, n.º2 do Decreto-Lei apresenta uma maior proteção ao consumidor do que o artigo 

2.º, n.º2 da Diretiva, na medida em que o legislador nacional prescindiu da verificação 

cumulativa dos critérios, bastando que um dos critérios não se verifique para que o bem não 

seja conforme o contrato, sendo assim mais fácil ao consumidor provar a não conformidade do 

bem. Assim, estabelece o artigo 2.º, n.º2 do Decreto-Lei que “Presume-se que os bens de 

consumo não são conformes com o contrato se se verificar algum dos seguintes factos (…)”. 

Para Calvão da Silva53, os critérios presuntivos de determinação da não conformidade 

são de duplo sentido, pois por um lado facilitam a prova ao vendedor para que mostre no caso 

em concreto a coexistência dos critérios, por outro lado podem servir de prova de falta de 

conformidade ao consumidor se este demonstrar a não verificação de qualquer um dos critérios 

no caso em concreto. Calvão da Silva defende a sua posição explanada no ponto anterior, 

afirmando que os critérios presuntivos “são consonantes com os do nosso direito comum, 

mesmo os dos artigos 913.º e 919.º do Código Civil”.   

Passemos então à análise das situações em que a presunção de conformidade deixa de 

ser aplicada pela não verificação de algum dos elementos nela previstos.  

O primeiro critério encontra-se na al. a) do n.º2 do artigo 2.º, “Não serem conformes 

com a descrição que deles é feita pelo vendedor ou não possuírem as qualidades do bem que o 

vendedor tenha apresentado ao consumidor como amostra ou modelo”. Estamos perante uma 

                                                           
53 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.84. 
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fase pré-contratual que depende única e exclusivamente do comportamento do vendedor, e não 

de terceiros, estando estes abrangidos pela al. d), quer diga respeito a uma descrição do bem e 

das suas características, quer seja pela apresentação de uma amostra ou modelo. Nesta 

situação, o vendedor garante e assegura certas qualidades que o bem em causa possui através 

da sua descrição ou recorre à comparação através do uso de amostras ou modelos exibidos ao 

consumido. As descrições feitas pelo vendedor podem ser através de invólucros, rotulagens, 

catálogos, propagandas ou promoções, nas vendas por correspondência, vendas telemáticas. 

Assente é que as descrições do bem, feitas pelo vendedor, ainda que não sejam essenciais do 

mesmo, sejam precisas, claras e pormenorizadas. No artigo 913.º e 919.º do Código Civil 

também já eram previstas estas situações, no entanto, pensamos que a disposição do Decreto-

lei é mais ampla, na medida em que não se exige uma cláusula contratual expressamente 

celebrada, presumem-se como contratualmente devidas as características e qualidades 

descritas, ao contrário do que acontece no Código Civil54. Não adianta assim, ao vendedor, ilidir a 

presunção alegando que há uma ausência de cláusula contratual que expressamente reproduza 

e assegure a descrição feita por ele. 

 Alguma doutrina55 tem vindo a admitir reservas às declarações do vendedor, em 

situações em que o consumidor questiona o vendedor e este emite uma opinião pessoal. Na 

opinião de Januário da Costa56 e da qual estamos de acordo, o vendedor não pode “pretender a 

eficácia das suas reservas às qualidades do bem tal como são publicamente declaradas pelo 

produtor ou pelo próprio vendedor”. Cabe sim ao vendedor ilidir a presunção, alegando, por 

exemplo, que usou a amostra ou modelo a título meramente exemplificativo.  

O segundo critério patente na al. b), do n.º2, artigo 2.º, “Não serem adequados ao uso 

específico para o qual o consumidor os destine e do qual tenha informado o vendedor quando 

celebrou o contrato e que o mesmo tenha aceitado”. Presume-se aqui um acordo entre o 

vendedor e o comprador relativamente a um uso específico a que o comprador pretende destinar 

o bem e uma aceitação. Esta presunção não pode ser ilidida, ao contrário do que acontecia na 

Convenção de Viena, artigo 35.º, n.º2, al. b), onde o vendedor podia demonstrar que não era 

razoável da sua parte fazê-lo ou que o comprador não confiou na sua competência.  

O terceiro elemento encontra-se na al. c) do n.º2, do artigo 2.º, “Não serem adequados 

às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo”. Estamos perante uma conceção 

                                                           
 54Partilhando da opinião de LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes, O Novo Regime da Venda de Bens de Consumo, EDC, Vol. II, Almedina, 
Coimbra, 2005, p.47. 
55 LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, O Novo Regime da Venda de Bens (…), ob. cit., p.48. 
56 COSTA, Manuel Januário da, Ser ou não ser conforme (…), ob. cit., p.12. 
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objetiva de defeito, prevista também no artigo 913.º do Código Civil. Ao referir “utilizações”, no 

plural, quando o bem tiver mais do que uma utilização, este terá que ser idóneo para todas elas. 

Alguma doutrina57 argumenta que se trata de um critério bastante exigente e excessivo, no 

entanto não nos parece que assim seja, pois não de pode admitir que o consumidor que adquire 

um bem para um determinado uso específico, esteja a abdicar das demais utilizações que este 

possa ter.  

Por fim, a al. d) do n.º2, artigo 2.º, “Não apresentarem as qualidades e o desempenho 

habituais nos bens do mesmo tipo e que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo 

à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características 

concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na 

publicidade ou na rotulagem”. Estão aqui em causa dois critérios: a correspondência das 

qualidade e desempenho com o habitual em bens do mesmo tipo e as expetativas razoáveis do 

consumidor face à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas 

características concretas. Na doutrina foi levantada questão de saber se estes dois critérios são 

cumulativos. A maior parte da doutrina defende que os critérios sejam e aplicação cumulativa, 

no entanto, Menezes Leitão58 aponta para a alternatividade, pois, segundo o autor, é a solução 

que melhor protege o consumidor.  

Hoje em dia, os consumidores tomam decisões de compra influenciados pela rotulagem 

ou publicidade que é emitida pelo vendedor ou pelo produtor, mostrando-se, assim, uma solução 

coerente a de incluir as declarações públicas do vendedor e do produtor neste artigo 2.º, n.º2, 

al. d).  

O artigo 2.º, n.º4 da Diretiva enunciava algumas situações em que o vendedor podia 

ilidir esta presunção. Acontece que, o legislador não transpôs para o Decreto-lei esta 

possibilidade. Segundo Calvão da Silva, o legislador revela-se demasiadamente protetor, tendo 

receio que poderiam recair sobre o consumidor possíveis descoordenações na cadeia vendedora.  

 

Segundo o artigo 2.º, n.º3 do Decreto-Lei não existe falta de conformidade se no 

momento em que o contrato foi celebrado, o consumidor tinha conhecimento dessa falta de 

conformidade ou não podia razoavelmente ignorá-la ou a falta de conformidade derivar dos 

materiais fornecidos pelo consumidor. Nestes casos, o vendedor é desresponsabilizado pelos 

defeitos aparentes ou conhecidos pelo consumidor ou que são imputáveis aos materiais por ele 

                                                           
57 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes, O Novo Regime da Venda de Bens  (…), ob. cit., p.50. 
58 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, O Novo Regime da Venda de Bens (…), ob. cit., p.51. 
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fornecidos. Este artigo aproxima-se do artigo 913.º do Código Civil, onde se pressupõe a 

existência de um erro do comprador, bem como do artigo 1219.º do Código Civil que 

desresponsabiliza o empreiteiro pelos defeitos aparentes ou conhecidos pelo dono da obra. 

Também o artigo 12.º, n.º1 da Lei de Defesa do Consumidor, na versão anterior às alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei 67/2003, o consumidor podia exercer os seus direitos “salvo se do 

defeito tiver sido previamente informado e esclarecido antes da celebração do contrato (…)”.  

Mas, o Decreto-Lei vem instituir o ónus de examinar a coisa, isto acontece quando o 

vendedor coloca à disposição do consumidor a coisa, para este a examinar e verificar se existe 

algum defeito, assim sendo, e se o consumidor fazer uso deste ónus, o vendedor fica isento de 

responsabilidade. Há quem considere que estamos perante um recuo na proteção do 

consumidor, no entanto, a doutrina tem vindo a tentar atenuar esta situação defendendo a 

exclusão de responsabilidade do vendedor apenas nos casos de culpa grave do consumidor 59. 

Partilhando da opinião de Menezes Leitão60, pensamos que não havia necessidade do legislador 

nacional ter introduzido esta exclusão de responsabilidade do vendedor, uma vez que, o artigo 

8.º, n.º2 da Diretiva permite a adoção de disposições que atribuam uma maior proteção ao 

consumidor.  

Em relação à responsabilidade do fornecedor de bens a produzir ou a fabricar com 

materiais fornecidos pelo consumidor, pensamos que a falta de conformidade resultante de 

defeitos dos bens fornecidos pelo consumidor, deve ser exclusivamente imputada a este, 

desresponsabilizando assim o fornecedor.  

O artigo 2.º, n.º4 do Decreto-Lei equipara a falta de conformidade resultante de má 

instalação à falta de conformidade. Esta equiparação só ocorre quando a instalação do bem de 

consumo fizer parte do contrato de compra e venda e tiver sido efetuada pelo vendedor ou sob 

sua responsabilidade ou quando o bem for instalado pelo consumidor, mas a má instalação 

ficou a dever-se a incorreções existentes nas instruções de montagem. Estamos perante uma 

extensão do objeto de garantia de modo a serem abrangidas situações de prestação de serviços 

conexas com o bem que consta do contrato de compra e venda. Excluídos desta extensão do 

objeto ficam os serviços pós-venda e de assistência e manutenção no período ulterior ao término 

do contrato.  

 

 

                                                           
59 Como acontece na Convenção de Viena no artigo 35.º, n.º3. 
60 LEITÃO, LUIS MANUEL TELES DE MENEZES, O Novo Regime da Venda de Bens (…), ob. cit., p.54. 
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2.6.  Responsabilidade do Vendedor pela Conformidade do Bem 

 

O artigo 3.º, n.º1 da Diretiva pretendeu afastar as regras sobre a transferência do risco 

previstas na Convenção de Viena e na maior parte dos ordenamentos jurídicos dos Estados-

Membros. Deste modo, a coisa deveria ser entrega pelo vendedor ao comprador no estado em 

que se encontra ao tempo da venda, independentemente de ser entregue no momento de 

celebração do contratos ou num momento posterior. A propriedade é transferida no momento da 

celebração do contrato, bem como se dá a transferência do risco. De acordo com o artigo 882.º, 

n,º1 do Código Civil, a coisa vendia “deve ser entregue no estado em que se encontrava ao 

tempo da venda”, o artigo 918.º refere-se às situações de defeitos supervenientes, dispondo que 

“se a coisa se deteriorar, depois de vendida e antes de ser entregue, adquirindo vícios ou 

perdendo qualidades, ou a venda respeitar a coisa futura ou a coisa indeterminada de certo 

género, são aplicáveis as regras relativas ao não cumprimento das obrigações”.  

O considerando 14 da Diretiva prevê que “as referências à data da entrega não implicam 

que os Estados-Membros devam alterar as suas normas sobre a transferência do risco”. No 

entanto, o legislador nacional consagrou no artigo 3.º, n.º1 do Decreto-Lei a conformidade no 

momento de entrega do bem, e, assim sendo, os riscos relativos a defeitos da coisa ocorridos 

entre a venda e a entrega efetiva do bem, são da responsabilidade vendedor. Estamos perante 

um desvio ao regime do artigo 796.º, n.º1 do Código Civil, onde o risco corre por conta do 

adquirente a partir da celebração do contrato. Assim, o vendedor é responsável por entregar ao 

comprador um bem conforme o contrato, esta responsabilidade deve ser interpretada de forma 

ampla, abarcando a falta de conformidade em relação à qualidade e à quantidade. A prova da 

falta de conformidade cabe ao comprador, que na falta de cláusulas específicas, pode recorrer 

às presunções do artigo 2.º, n.º2. Pensamos ser esta uma opção correta por parte do legislador 

nacional, pois apresenta-se como a mais adequada às relações de consumo, sobretudo se 

formos ter em atenção a compra e venda transfronteiriça de bens de consumo.  

 Concordamos com a maioria da doutrina portuguesa que defende que o artigo 3.º, n.º1 

do Decreto-Lei é uma exceção, quanto à venda de bens de consumo, ao regime geral do artigo 

796.º, n.º1 do Código Civil. Calvão da Silva61 tem uma posição divergente, alegando que uma 

coisa seria a responsabilidade do vendedor pelos vícios ou defeitos da coisa no momento da 

entrega e outra diferente seria a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entrega 

                                                           
61 SILVA, João Calvão da, Compra e Venda (...), ob. Cit., p.164. 
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conforme, em virtude do perecimento ou deterioração da coisa por caso furtuito ou força maior. 

Januário da Costa Gomes62 afirma tratar-se de uma “hábil posição sustentada por Calvão da 

Silva”, na medida em que imporia sanções gravosas ao consumidor com base em algo que não 

existe na maioria das situações, o controlo por parte do consumidor do risco de perecimento ou 

deterioração da coisa entre o momento de aquisição e o da receção. Assim o consumidor ficaria 

destituído da vantagem que lhe é dada no novo regime.  

Segundo artigo 3.º, n.º2, o vendedor é responsável pela falta de conformidade do bem 

que se manifeste, revele ou surja no prazo de dois anos, se se tratar de um bem móvel, e no 

prazo de cinco anos, nos casos referentes a bens imóveis, desde que o comprador prove que a 

falta de conformidade existia à data da entrega do bem. A Diretiva prevê o prazo de seis meses, 

artigo 5.º, n.º3, para a presunção de anterioridade, como podemos ver, o legislador nacional 

alargou este prazo para dois anos.  

Em algumas situações concretas não seria fácil ao consumidor demonstrar a falta de 

conformidade do bem à data da entrega, assim, o legislador estipulou uma presunção relativa, 

ou seja, “a falta de conformidade manifestada dentro daquele prazo presume-se existente na 

data da entrega da coisa, salvo quando essa presunção for incompatível com a natureza do bem 

ou com as caraterísticas da falta de conformidade63”. Naturalmente caberá ao vendedor ilidir a 

presunção da existência de falta de conformidade no momento da entrega. A LDC apresentava-

se mais protetora do consumidor, ao exigir aos vendedores uma garantia de bom funcionamento 

e estado do bem por um período não inferior a um ano e não exigia a prova de anterioridade do 

defeito do bem se este surgisse durante esse período.  

 

Na sequência do artigo 3.º, o artigo 4.º vem estabelecer os direitos do consumidor, 

exigíveis perante o vendedor: direito à reparação ou substituição, à redução adequada do prelo 

ou à resolução do contrato. A previsão destes direitos não se apresenta como uma novidade ao 

ordenamento jurídico português, uma vez que tanto o artigo 12.º da LDC, “O consumidor a 

quem seja fornecida a coisa com defeito, salvo se dele tivesse previamente informado e 

esclarecido antes da celebração do contrato, pode exigir, independentemente de culpa do 

fornecedor do bem, a reparação da coisa, a sua substituição, a redução do preço ou a resolução 

                                                           
62 GOMES, Manuel Januário da Costa, Ser ou não ser conforme (...), ob. cit., p.15. 
63 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.102. 
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do contrato”64, como o artigo 914.º do Código Civil, “O comprador tem o direito de exigir do 

vendedor a reparação da coisa (…)”, consagravam esses direitos do consumidor.  

O artigo 4.º, n.º5 do Decreto-Lei não procede a qualquer escalonamento destes direitos 

permitindo, deste modo, ao consumidor a livre escolha de qualquer um deles, ao contrário da 

Diretiva n.º 1999/94/CE que procedeu a um escalonamento dos primeiros quatro direitos, 

distinguindo dois níveis de reação do consumidor: no primeiro nível são colocados a reparação e 

substituição da coisa e no segundo nível a redução do preço ou a resolução do contrato. 

Seguindo a opinião de Menezes Leitão65, entendemos que esta hierarquização é lógica uma vez 

que o princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos deve impor a superioridade das 

soluções que conduzem à integral execução do negócio sobre negócios soluções que implicam 

uma ineficácia total ou parcial.   

Se o consumidor optar pela reparação da coisa, o vendedor deve eliminar o defeito ou 

introduzir no bem as alterações necessárias para que o bem fique nas condições 

contratualmente previstas. A impossibilidade de reparação sucederá sempre que o bem se tenha 

tornado inaproveitável para o consumidor, mesmo depois de qualquer intervenção do vendedor.  

A substituição da coisa implica a entrega de um segundo bem, diferente do primeiro. Assim, 

caso o consumidor opte por esta solução, o vendedor deve entregar outro bem, ainda que da 

mesma categoria, afirmando-se a sua conformidade com o contrato. Se o objeto do contrato for 

um bem novo, o vendedor não cumpre o dever de substituição entregando um bem usado. Em 

relação à resolução do contrato, o consumidor não terá direito a usar este meio se a falta de 

conformidade for insignificante, artigo 3.º, n.º6 da Diretiva, o que nos remete também para a 

regra geral do direito à resolução, artigo 793.º e 802.º do Código Civil, fazendo com que o 

legislador nacional tivesse dispensado a transposição deste artigo da Diretiva. De referir ainda 

que, o reembolso do valor pago em virtude da resolução do contrato pode sofrer uma redução 

do valor a devolver por força de uma eventual utilização do produto pelo consumidor, remetendo-

nos para o artigo 434.º, n.º2 do Código Civil.  

O artigo 4.º, n.º 5 do Decreto-Lei estabelece que, como já foi referido anteriormente, o 

consumidor pode exercer qualquer um dos quatro direitos, salvo se tal manifestar impossível ou 

constituir abuso de direito, nos termos gerais. O legislador português considerou razoável 

submeter a escolha do consumidor aos impulsos da boa-fé, mas se a escolha do consumidor 

exceder significativamente o limite imposto pela boa-fé poder-se-á considerar que estamos na 

                                                           
64 Norma revogada pelo Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril. 
65 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, O novo regime da venda de bens de consumo (…), ob. Cit., p. 58. 
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presença do abuso de direito, artigo 334.º do Código Civil. Assim sendo, considera-se que há 

abuso de direito por parte do consumidor sempre que o que este exige se traduz numa 

desvantagem muito maior para o devedor do que a vantagem que o consumidor obtém. De 

referir ainda que o exercício de qualquer um destes direitos é independente da culpa do 

vendedor, pois este vai responder apenas pela falta de conformidade do bem com o contrato de 

compra e venda de bens de consumo.  

 

 

2.7.  Responsabilidade do Produtor pela Conformidade do Bem 

 

O direito português até à transposição da Diretiva 1999/44/CE não consagrava a 

responsabilidade direta do produtor por bens defeituosos, apenas previa uma prestação de 

garantia de bom estado e bom funcionamento de bens não consumíveis ao vendedor, no artigo 

4.º, n.º2 da LDC e previa uma obrigação de informar que impende sobre todos os elos da cadeia 

de produção-consumo, havendo uma responsabilidade solidária entre todos, artigo 8.º da LDC. A 

responsabilidade civil do produtor pela segurança do bem está prevista no direito português, 

Decreto-Lei 383/89 de 6 de Novembro, como no direito comunitário, por força da Diretiva 

85/374/CEE.  

Em Portugal, Paulo Mota Pinto 66 elaborou o Anteprojeto do Diploma de Transposição da 

Diretiva 1999/44/CE para o Direito Português, onde propôs a consagração da responsabilidade 

direta do produtor perante o consumidor, aditando o artigo 12.º - B à LDC e adiantando-se, 

assim, à solução da Diretiva. 

 Para justificar a sua proposta, Paulo Mota Pinto refere que com a extensão da 

responsabilidade ao produtor aumentam as hipóteses de o consumidor lesado ver reparado o 

prejuízo que o defeito lhe causou, pois o produtor é, sem dúvida, quem melhor pode controlar a 

qualidade do bem e quem melhor se encontra posicionado para efetuar reparações e substituir o 

bem que não se encontra conforme, principalmente quando se trata de compras 

transfronteiriças. Refere ainda o autor que, o produtor, na maior parte das situações, é mais fácil 

de contatar do que o vendedor, nomeadamente nas situações em que o vendedor não se 

encontra acessível ou tenha desaparecido do mercado por cessão da atividade ou por 

insolvência.  

                                                           
66 PINTO, Paulo Mota, Cumprimento Defeituoso do Contrato de Compra e venda: Anteprojeto (…), ob. cit., p.58 a 64. 
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Assim, Paulo Mota Pinto propôs o aditamento à LDC do artigo 12.º - B, no qual “o 

consumidor que tenha adquirido coisa defeituosa tem o direito de obter do produtor, à escolha 

deste, a sua reparação ou substituição”67. Para o autor, a possibilidade de redução ou restituição 

do preço não deve ser prevista, pois o preço foi negociado e acordado entre o consumidor e o 

seu vendedor e não com o produtor. De referir que, segundo esta proposta, os direitos que 

assistem ao consumidor perante o produtor não retiram os direitos do consumidor face ao 

vendedor. Além disto, na proposta formulada, o produtor pode-se opor mediante prova de 

determinadas circunstâncias, semelhantes às que integram as cláusulas de exclusão de 

responsabilidade civil do produtor, previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 383/89, de 6 de 

Novembro.  

A proposta inclui ainda uma equiparação do produtor ao importador do bem no território 

da União Europeia e a toda e qualquer pessoa que se apresente como produtor, colocando no 

bem o seu nome, a sua marca ou outro sinal distintivo. Faz também impender sobre o 

representante do produtor na zona de domicílio do consumidor uma responsabilidade solidária, 

considerando-se representante do produtor pessoa singular ou coletiva que atue na qualidade de 

distribuidor comercial do produtor e/ou centro autorizado de serviço pós-venda, à exceção dos 

vendedores independentes que apenas ajam na qualidade de retalhistas, alargando 

subjetivamente a responsabilidade.  

 

A Diretiva n.º 1999/44/CE não consagra a responsabilidade direta do produtor, mas 

como se trata de uma Diretiva de mínimos, alguns Estados-Membros decidiram aprofundar esta 

temática, como veremos mais à frente. O nosso legislador, decidiu consagrar um regime de 

responsabilidade direta do produtor pelos defeitos da coisa, artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

67/2003, de 8 de abril, entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º84/2008, de 21 de maio. Para 

Menezes Leitão68, a consagração de um regime de responsabilidade direta do produtor pelos 

defeitos da coisa apresenta-se como a solução que faz mais sentido, “uma vez que os custos 

dos defeitos dos produtos devem ser ressarcidos por quem os causou” e é o regime que mais se 

adequa ao funcionamento dos mercados, onde a concorrência estabelece-se principalmente 

entre os produtos e não entre os vendedores, como acontecia antigamente. Passemos então à 

análise deste regime. 

                                                           
67 PINTO, Paulo Mota, Cumprimento Defeituoso do Contrato de Compra e venda: Anteprojeto (…), ob. cit., p.62. 
68 LEITÃO, Luis Manuel Teles de Menezes, O Novo Regime da Venda de Bens (…), ob. cit., p.62. 
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O artigo 6.º, n.º1 refere que “sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante o 

vendedor, o consumidor que tenha adquirido coisa defeituosa pode optar por exigir do produtor a 

sua reparação ou substituição, salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado tendo 

em conta o valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade, a importância desta e a 

possibilidade de a solução alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o 

consumidor”. O artigo 6.º, n.º3 acrescenta que “o representante do produtor na zona de 

domicílio do consumidor é solidariamente responsável com o produtor perante o consumidor 

(…)”.  

Assim, se o defeito ou falta de conformidade existia no momento de entrada em 

circulação do produto, o consumidor pode-se dirigir diretamente ao produtor ou ao seu 

representante. Produtor está definido no artigo 1.º - B, al. d), como o “fabricante de um bem de 

consumo, o importador do bem de consumo no território da Comunidade Europeia ou qualquer 

outra pessoa que se apresente como produtor através da indicação do seu nome, marca ou 

outro sinal identificador no produto”, podendo, assim, ser o produtor real, produtor aparente e 

produtor presumido na forma de importador comunitário 69. O artigo 6.º, n.º3 responsabiliza 

solidariamente o representante do produtor na zona de domicílio do consumidor. Assim, 

representante do produtor é “qualquer pessoa singular ou coletiva que atue na qualidade de 

distribuidor comercial do produtor e ou centro autorizado de serviço pós-venda, à exceção dos 

vendedores independentes que atuem apenas na qualidade de retalhistas”, artigo 1.º - B, e). 

Estamos aqui perante uma responsabilidade solidária passiva, consagrada no artigo 512.º a 

527.º do Código Civil. Neste regime cada um dos devedores responde pela prestação integral e 

esta a todos liberta. Assim, o consumidor pode intentar ação contra apenas o produtor ou contra 

o representante do produtor ou contra ambos – litisconsórcio voluntário, artigo 517.º do Código 

Civil e artigo 27.º do Código de Processo Civil. De referir que um eventual chamamento do outro 

devedor à ação por parte do autor, através da figura da intervenção principal provocada, artigo 

329.º do Código de Processo Civil, não libera o devedor contra quem intentou a ação, apenas 

permite a este ficar com um título executivo para o direito de regresso, artigo 329.º, n.º2 do 

Código de Processo Civil.  

Mas, o consumidor já não pode agir contra o produtor se a falta de conformidade do 

bem tiver tido origem num elo da cadeia distributiva. Por isto, Calvão da Silva70 defende que 

“teria sido melhor a consagração da ação direta do consumidor contra qualquer dos vendedores 

                                                           
69 ANTUNES, José A. Engrácia, Direitos dos Contratos Comerciais, Reimpressão da Ed. de setembro de 2009, Almedina, Coimbra, 2011, p. 284.  
70 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.129. 
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em cadeia da coisa defeituosa, provada, pelo autor, a existência da falta de conformidade da 

coisa já no momento da sua alienação, melhor da sua entrega pelo vendedor demandado no 

processo”. Pensamos que teria sido vantajoso para o consumidor se tivesse sido consagrada 

uma situação como a defendida por Calvão da Silva. No entanto, pensamos que não deixa de ser 

adequada, vantajosa e justa a ação de responsabilidade direta contra o produtor, podendo esta 

conviver com a ação direta contra qualquer dos vendedores em cadeia, cabendo ao consumidor 

optar por quem, contra quem lhe parece ser mais justo ou contra quem lhe interessa mais agir.  

No que diz respeito a um possível confronto entre a responsabilidade do produtor e a 

responsabilidade do vendedor71, este apresenta-se como alternativo, ou seja, o consumidor pode 

escolher entre intentar ação contra o produtor e seu representante ou contra o vendedor. Se o 

consumidor preferir atuar contra o vendedor imediato pode fazê-lo, pois a ação contra o produtor 

não excluí a possibilidade de o consumidor lesado se dirigir contra a pessoa que lhe vendeu 

diretamente o produto defeituoso. Os prazos e as condições da responsabilidade do vendedor e 

do produtor são as mesmas, podendo ainda o produtor invocar o prazo preclusivo da al. e) do 

n.º2, do artigo 6.º. No entanto, se o vendedor acordar com o consumidor em estender o prazo 

da garantia, pensamos que não faz sentido o produtor estar sujeito a este prazo estendido, uma 

vez que se tratou de algo negociado e acordado entre o vendedor e o consumidor no momento 

de celebração do contrato entre ambos, situação esta que se apresenta alheia ao produtor.  

A ação direta de responsabilização do produtor pela falta de conformidade do bem 

limita-se apenas à reparação ou substituição da coisa defeituosa, ficando, assim, de fora a 

possibilidade de redução preço, pois o consumidor pagou o preço ao vendedor final e de 

resolução do contrato que foi celebrado entre consumidor e vendedor final. Faz sentido que 

assim seja, pois a real vantagem em recorrer à ação direta de responsabilização do produtor é 

este ser quem melhor se encontra em condições de reparar ou substituir o bem desconforme. 

Partilhamos também, até certo ponto, da opinião de Calvão da Silva72, pois é 

compreensível que se limite à reparação e à substituição, pois o produtor é o vendedor 

originário, inicial, quem recebeu um preço como contrapartida. Assim, numa ação de resolução 

que o consumidor poderia intentar contra o produtor, este não teria que restituir mais do que o 

preço que recebeu quando efetuou a venda inicial. Nestes casos iria acontecer uma restituição 

daquilo que foi pago pelo vendedor-produtor inicial e não pelo preço que o consumidor pagou. 

No entanto, Calvão da Silva propõe que a diferença entre os preços podia ser paga pelo produtor 

                                                           
71 Temática desenvolvida no ponto anterior. 
72 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.131. 



52 
 

a título de indemnização pelos prejuízos causados ao consumidor final, o que fazia com que a 

ação direta de resolução ou de redução do preço contra o produtor fosse aceitável. O artigo 12.º, 

n.º1 da LDC limita a responsabilidade do produtor aos casos previstos na lei e, assim sendo, não 

nos parece que o direito de indemnização possa ser exercido contra o produtor ou seu 

representante, pois, o Decreto-Lei n.º383/89, de 6 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º131/2001, de 24 de abril, no seu artigo 8.º, prevê a responsabilidade do produtor em caso 

de morte ou lesão corporal e danos causados em coisa diversa do produto defeituoso, não 

abrangendo assim os danos no próprio produto defeituoso. Assim, e partilhando da opinião de 

Menezes Leitão73, pensamos que faz sentido que não possam ser exercidos contra o produtor os 

direitos de resolução do contrato e redução do preço, uma vez que, por natureza, estes direitos 

têm como contraparte do contrato o vendedor, mas “não vemos razão para excluir o exercício do 

direito de indemnização contra o produtor, em solidariedade com o vendedor”.  

 Com a alteração realizada pelo Decreto-Lei n.º84/2008, de 21 de maio, desapareceu a 

livre escolha do produtor entre a reparação e a substituição. Foi uma alteração necessária e bem 

feita, na medida em que o artigo 4.º, n.º5 do próprio Decreto-Lei consagra que “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”, bem como o artigo 3.º, n.º3 da 

Diretiva 1999/44/CE “em primeiro lugar, o consumidor pode exigir do vendedor a reparação ou 

a substituição do bem, em qualquer dos casos sem encargos (…)”. Assim, a livre escolha entre 

optar pela reparação ou substituição do bem desconforme cabe agora ao consumidor. 

  O Decreto-Lei n.º84/2008, de 21 de maio introduziu também uma limitação ao direito 

de escolha do consumidor, “salvo se tal se manifestar impossível ou desproporcionado tendo em 

conta o valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade, a importância desta e a 

possibilidade de a solução alternativa ser concretizada sem grave inconveniente para o 

consumidor”. Esta limitação vem de encontro ao que é previsto na Diretiva no artigo 3.º, n.3, “a 

menos que isso seja impossível ou desproporcionado”. O artigo 6.º, n.º1, fine, considera que 

uma solução é desproporcionada quando implicar custos para o vendedor que não sejam 

razoáveis, tendo em consideração o valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade; 

a importância da falta de conformidade e a possibilidade de a solução alternativa ser 

concretizada sem grave inconveniente para o consumidor. Segundo a Diretiva, a reparação ou 
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substituição deve ser realizada dentro de um prazo razoável e sem grave inconveniente para o 

consumidor, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o consumidor o destina.  

A responsabilidade do produtor tem como pressuposto a existência de um defeito 

originário do bem, como um defeito de fabrico ou um defeito de conceção. Assim, o produtor 

não é responsável, podendo-se opor ao exercício pelo consumidor dos direitos de reparação ou 

substituição do bem, nos casos que vêm previstos no artigo 6.º, n.º2, als. a), b), c) d) e e). 

Seguindo a lógica de Calvão da Silva74, a al. a) e a al. c) estabelecem uma presunção de 

imputabilidade do defeito ao produtor. O pressuposto para o consumidor recorrer à ação direta é 

estar perante uma situação em que o produtor colocou em circulação um produto defeituoso 

desde a sua origem. O produtor que tenha a possibilidade de provar que o defeito em causa, no 

caso em concreto, não se trata de um defeito de origem, não lhe é impotável a falta de 

conformidade. Estas duas alíneas introduzem uma presunção legal de imputabilidade ao 

produtor da falta de conformidade alegada e provada pelo consumidor, artigo 342.º, n.º1 do 

Código Civil. Presume-se, assim, que o defeito existia na data de entrega pelo (re) vendedor e 

também que já existia no momento da entrada em circulação da coisa75.  

Assim, existem factos impeditivos do direito invocado contra o produtor, que ao serem 

provados pelo mesmo resultam na absolvição do pedido76, tais como: a inexistência da falta de 

conformidade no momento em que pôs a coisa em circulação; razoabilidade e probabilidade da 

inexistência da falta de conformidade no momento em que colocou a coisa em circulação, tendo 

em conta as circunstâncias, al. c); e falta de conformidade num momento posterior à colocação 

em circulação da coisa e, por isso, causada exclusivamente por declarações do (re) vendedor 

sobre a coisa e ao modo de utilização da mesma pelo consumidor, al. a) e artigo 2.º, n.º2, als. 

a) e d), sendo nestes casos imputável o defeito a terceiro ou à própria vítima.  

De referir ainda que o defeito é só do produto final e que o produtor de uma parte 

componente incorporada na coisa final não é defeituosa em si mesma e, por isso, o seu 

produtor não pode ser responsabilizado. O mesmo se pode dizer em relação aos casos em que o 

produtor final encomenda uma parte componente a fabricar e não dá instruções acerca do fim 

                                                           
74 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.132 – 137. 
75 De acordo com o Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003 (Processo 03B2959), “ consagração de uma presunção, ilidível, de existência do 
defeito do produto no momento em que este é posto em circulação”, Acórdão da Relação do Porto, de 27 de Março de 2003 (Processo 
0330634), “I - Para determinar se um produto é ou não defeituoso, o juiz não pode ater-se ao momento da ocorrência do dano ou do próprio 
julgamento, mas deve reportar-se à data da sua colocação em circulação. 
II - Se nessa data o produto oferecia a segurança com que legitimamente o grande público podia contar, o produto é "perfeito" mesmo que 
posteriormente venha a ser aperfeiçoado pelo produtor”. 
76 Conforme SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.133. 
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específico da sua aplicação, acabando a parte componente por não se considerar defeituosa, 

mas não é adequada para o fim concreto.  

A responsabilidade do produtor por defeito devido à conformidade do produto com 

normas imperativas não tem consagração expressa no artigo 6.º, n.º2, ao contrário da al. d) do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º383/89, onde são consagradas as exclusões à responsabilidade civil 

do produtor. Na prática estamos perante uma situação extrema que só acontece quando as 

normas legais impõem um modo de fabrico muito rígido, sem possibilidade de alternativa ao 

produtor77. Nestas situações, o produtor tem que provar o nexo de causalidade entre o defeito da 

coisa e a conformidade à norma imperativa, demonstrando que foi o conteúdo da norma que 

originou o defeito na coisa. De acordo com Calvão da Silva, percebe-se que tal situação não 

venha prevista no artigo 6.º, n.º2, uma vez que seria impossível a reparação ou substituição da 

coisa. Do mesmo modo que também não vem previsto, neste artigo, a previsão dos riscos de 

desenvolvimento78 como meio de oposição do produtor à ação direta, uma vez que, se a ciência 

e a técnica à data de colocação do produto em circulação não permitia detetar a existência do 

defeito, todos os produtos assim concebidos são defeituosos, sendo impossível recorrer à 

reparação ou substituição da coisa. 

Sendo um dos pressupostos da responsabilidade direta do produtor a colocação em 

circulação da coisa, o produtor tem que perceber se a coisa se encontra em condições de entrar 

no circuito comercial ou na rede de distribuição. Esta al. b), n.º2, do artigo 6.º, introduz uma 

presunção legal de que a coisa defeituosa foi emitida introduzida voluntariamente no tráfico 

comercial, cabendo ao produtor provar que não entregou voluntariamente o produto a terceiro, 

demonstrando que o mesmo saiu da sua guarda e poder por meio, por exemplo, de furto, roubo 

ou desfalque. 

O produtor pode, ainda, não ser responsabilizado se provar a não existência dos dois 

pressupostos da al. d), n.º2, do artigo 6.º, ou seja, demonstrar cumulativamente que a produção 

foi realizada fora do âmbito da sua atividade profissional e que foi realizada sem fim lucrativo. 

Esta exclusão tem origem no objeto comum à Diretiva e ao Decreto-Lei, a venda de bens de 

consumo como um contrato civil, onde o vendedor tem que ser um profissional, “venda de bens 

a consumidores por empresários, no exercício de uma atividade profissional lucrativa”.  

                                                           
77 SILVA, João Calvão da, Responsabilidade Civil do Produtor, (…), p.724 e ss. 
78 SILVA, João Calvão da, Responsabilidade Civil do Produtor, (…), p.663 e ss, e 727 e ss. 
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A responsabilidade direta do produtor cessa nos mesmos prazos e condições que a 

responsabilidade do vendedor, no entanto, o produtor pode opor ao exercício de direitos pelo 

consumidor o decurso de mais de dez anos sobre a data em que colocou a coisa em circulação, 

al. d), n.º2 do artigo 6.º. Trata-se de um prazo de caducidade igual ao previsto no artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º383/89, exceto a parte final “salvo se estiver pendente ação intentada pelo 

lesado”, que não consta na al. e), no entanto aplica-se da mesma se os prazos do artigo 5.º do 

Decreto-Lei 67/2003 forem respeitados. Partilhando da opinião de Calvão da Silva, a fixação 

deste prazo preclusivo protege, indubitavelmente, o produtor79. 

 

 

2.7.1. Vantagens e Desvantagens da Responsabilidade Direta do Produtor 

 

Como já foi referido anteriormente, o Livro Verde sobre as garantias nos bens de consumo e 

nos serviços pós-venda sugeriu, pela primeira vez, uma proposta de reconhecimento da 

responsabilidade direta do produtor, enumerando uma série de argumentos a favor. A maioria da 

doutrina portuguesa80, sempre muito protecionista do consumidor, reconhece inúmeras 

vantagens a este regime, vantagens e argumentos a favor que passamos a desenvolver. 

Nas modernas sociedades de consumo, baseadas em sistemas de produção e distribuição 

em massa, os consumidores estabelecem uma relação de confiança mais com os produtores do 

que com os próprios vendedores, sendo a opção de compra do consumidor basicamente 

influenciada pelas “marcas” dos produtos. Grande parte das vezes, nomeadamente quando o 

defeito é proveniente de um processo de fabricação, o vendedor não chega a desembalar o 

produto que vende, tornando-se assim, contraditório que o vendedor, que não teve qualquer 

influência no processo de produção, seja o único responsável a quem se pode dirigir o 

consumidor, parecendo-nos ser justo que seja dada a oportunidade ao consumidor de reclamar 

junto do sujeito que realmente causou a falta de conformidade.  

Pode-nos, neste caso, ser apresentado o contra argumento de que posteriormente o 

vendedor pode dirigir-se, pela via do direito de regresso, ao vendedor anterior ou produtor. No 

entanto, pensamos que este argumento não é aceitável, na medida em que em muitos casos 

                                                           
79  SILVA, João Calvão da, Responsabilidade Civil do Produtor, (…), p.741.  
80 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.126-137; ANTUNES, José A. Engrácia, Direitos dos Contratos Comerciais (...), p. 282-
284; PINTO, Paulo Mota, Cumprimento Defeituoso do Contrato de Compra e venda: Anteprojeto (…), ob. cit., p.61-62; LEITÃO, Luis  Manuel 
Teles de Menezes O Novo Regime da Venda de Bens (…), ob. cit., p.62; LARCHER, Sara, Contratos Celebrados através da Internet: Garantias dos 
Consumidores contra Vícios na Compra e Venda de Bens de Consumo, EDC, Vol. II, Almedina, Coimbra, 2005, p.231 e 232; ALMEIDA, Carlos 
Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p.186 e 187. 
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não poderá exercer este direito com êxito, nomeadamente em situações em que entre os 

profissionais exista uma cláusula mais rígida de limitação ou exclusão de responsabilidade, bem 

como situações em que o vendedor final reclama perante o vendedor que lhe antecede na 

cadeia e este se encontra insolvente. De referir ainda que a ação direta potencia o princípio da 

economia processual81, pois na ação de regresso, o consumidor age contra o vendedor final, o 

qual exerce ação contra o vendedor precedente e assim sucessivamente até chegar ao produtor 

do bem desconforme.  

A responsabilidade direta do fabricante aumenta a possibilidade de o consumidor ver o 

dano sofrido reparado ou o bem desconforme substituído, uma vez que os meios económicos do 

produtor são, normalmente, maiores do que os de um simples vendedor e é o produtor quem 

também pode realizar a substituição ou reparação num menor espaço de tempo. Para além 

disso, potencia-se um incentivo ao produtor para investir na melhora das qualidades dos 

produtos, de forma a evitar prejuízos posteriores maiores. 

Em relação às vendas transfronteiriças, a responsabilidade direta permite aos 

consumidores possuir uma garantia no âmbito destas aquisições, pois é mais fácil o consumidor 

dirigir-se ao representante do produtor no seu país do que contra o vendedor no estrangeiro. No 

entanto há sempre questões a resolver e dúvidas a clarificar. Carlos Ferreira Almeida82 levanta 

algumas questões em relação às vendas transfronteiriças. Na opinião do autor, a invocabilidade 

perante fabricantes sediados no estrangeiro sem representante em Portugal poderá ser um 

problema em relação à determinação do âmbito de aplicação territorial de uma norma 

portuguesa, bem como se o direito for invocável e processualmente exequível, poderão surgir 

problemas nos casos de reações por parte de sujeitos que não estão habituados a lidar com 

regimes tão exigentes de responsabilidade do produtor pela conformidade do bem.  

É também contraditório que o produtor seja responsável quando um produto defeituoso 

provoca um dano nas pessoas ou em outros bens, de acordo com a Diretiva n.º85/374/CEE, de 

25 de julho, e que, pelo contrário, não tenha responsabilidade alguma quando, simplesmente, o 

produto não funciona ou o defeito de produção tenha provocado danos no próprio produto. Existe 

uma necessidade de o consumidor ser tutelado no âmbito das suas relações contratuais, através 

do “reconhecimento de um conjunto de direitos e garantias especiais, inspirados pelo valor da 

conformidade e qualidade dos bens83”. Com a introdução da responsabilidade do produtor pela 

                                                           
81 SILVA, João Calvão da, Venda de Bens (…), ob. cit., p.131 e 132. 
82 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p. 187 
83ANTUNES, José A. Engrácia, Direitos dos Contratos Comerciais (...), p. 282 
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qualidade do bem e a sua consequente conformidade com o contrato, estamos perante uma 

harmonização deste regime com o regime da responsabilidade do produtor por vícios de 

segurança do produto. Pensamos ser esta uma das vantagens mais importantes, pois trata-se de 

um enorme passo a nível da proteção do consumidor que o nosso sistema jurídico e outros 

similares, como o espanhol, deram em busca da unificação dos deveres de segurança e das 

obrigações de conformidade, responsabilizando-se cada uma das entidades da cadeia de 

produção e distribuição pela conformidade do bem, guiando-se por padrões de segurança e 

qualidade84.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Direito do Consumo, ob. cit., p. 187 
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Parte III 

Outros Ordenamentos Jurídicos  

 

3. Transposição para o Direito Espanhol da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, pela Ley 

n.º23/2003, de 10 de julio, revogada pelo Real Decreto Legislativo n.º1/2007, de 16 de 

noviembre 

 

3.1.  Enquadramento  

 

 Em Espanha, tal como em todos os países da União Europeia, as expetativas em relação 

à incorporação da Diretiva n.º 1999/44/CE no seu ordenamento jurídico também eram bastante 

elevadas, não só pela matéria abordada na Diretiva, mas também devido à “inadequada e 

fragmentária regulação existente sobre esta matéria no direito espanhol” 85.  

O legislador espanhol tinha algumas hipóteses de transposição da Diretiva para o seu 

ordenamento jurídico, desde uma reforma coordenada da LGDCU (Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuários) com a LOCM (Ley de Ordenación del Comercio Minorista), à 

introdução no Código Civil das disposições da Diretiva. No entanto, a solução adotada consistiu 

na promulgação da Lei n.º 23/2003, de 10 de julho, de garantias na venda de bens de 

consumo (LGVBC), ou seja, na adoção de um diploma avulso, optando pela chamada “solução 

pequena”. 

A doutrina espanhola é, no geral, da opinião que a opção por esta técnica legislativa foi 

“dececionante” e traz bastantes incongruências, na medida em que derrogou normas já 

existentes, em vez de as integrar com a Diretiva. Para além de tudo, de referir que esta opção é 

provisória, pois a disposição final da LGVBC86, bem como a Lei n.º 44/2006, de 29 de dezembro 

habilitam o Governo para que no prazo de três anos proceda à elaboração de um único texto, 

onde esteja incluída a LGDCU e todas as normas de transposição de Diretivas comunitárias em 

matéria de proteção dos consumidores.  

                                                           
85 ACHIRICA, Javier Lete, La Transposición de la Directiva 1999/44 en el Derecho Español mediante la Ley de 10 Julio, 23/2003 de Garantías en 
la Venta de Bienes de Consumo, in Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, p. 196 

86 “Disposición final cuarta - Habilitación al Gobierno - Se habilita al Gobierno para que en el plazo de tres años proceda a refundir en un único 
texto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas comunitar ias dictadas en 
materia de protección de los consumidores y usuarios que inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los 
textos legales que tengan que ser refundidos”.  
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Na opinião de Cristina Degeneffe87, a Diretiva tem “o propósito de incidir especialmente 

nas regulações dos diversos ordenamentos europeus relativos à venda, ou seja, sobre os 

Códigos Civis, onde tradicionalmente se regula a matéria de compra e venda”. Assim, o 

legislador espanhol devia ter optado por efetuar uma reforma profunda no Código civil espanhol, 

acompanhando a tendência atual. Até porque, na opinião de Cristina Degeneffe, o verdadeiro 

objetivo que a Diretiva persegue consiste em tocar e afetar determinados aspetos do regime de 

compra e venda nos diversos Códigos Civis europeus, obedecendo, assim, este objetivo ao 

propósito último de que será o futuro Código Civil Europeu.  

 

A Lei n.º 23/2003, de 10 de julho, de Garantias na Venda de Bens de Consumo, 

transpôs para o ordenamento jurídico espanhol a Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, 

criando um regime específico aplicável aos contratos de compra e venda celebrados entre 

profissionais e consumidores. Os dois grandes objetivos desta lei consistem em, por um lado, 

estabelecer numa disposição legal que consagre o princípio da conformidade dos bens 

adquiridos através do contrato de compra e venda, oferecendo ao consumidor vários meios de 

saneamento e, por outro lado, articular a garantia comercial que, de forma adicional, o vendedor 

ou o produtor dos bens podem oferecer88.  

As disposições da lei em questão tem caráter imperativo, uma vez que se considera que, 

desta forma, se assegura a proteção do consumidor, artigo 4, parágrafo II, “La renuncia previa 

de los derechos que esta Ley reconece a los consumidores es nula, siendo asimismo, nulos los 

actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad com el artículo 6 del Código Civil”.  

Passemos então à análise da Lei n.º 23/2003, de 10 de julho, e das opções do 

legislador espanhol no que à temática em questão diz respeito ao seu âmbito de aplicação, ao 

princípio de conformidade e à responsabilidade direta do produtor. De referir que a lei em 

análise encontra-se revogada pelo Real Decreto Legislativo n.º 1/2007, de 16 de novembro, que 

irá também ser alvo de análise posteriormente. Todavia pensamos ter interesse relevante dar 

alguma atenção à transposição inicial da Diretiva através da Lei n.º 23/2003, pois as opções do 

legislador espanhol foram feitas neste momento. 

 

 

                                                           
87 DEGENEFFE, Cristina Fuenteseca, La Venta de Bienes de Consumo y su Incidencia sobre la Legislación Española (Ley 23/2003, de 10 de 
julio), La Ley, Febrero 2007, Madrid, p.50.  
88 De acordo com ISIDRO, Marta Requejo, Régimen de las Garantías (…), ob. cit., p. 280 e 281. 
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3.2.  Âmbito de Aplicação 

 

Ao tratar-se de uma Lei de Garantias na Venda de Bens de Consumo não restam dúvidas 

que os sujeitos alvo são o vendedor e o comprador, porém, a lei não se refere a um vendedor e 

comprador qualquer, exige algo mais - o vendedor tem que ser um empresário e o comprador 

um consumidor.  

De acordo com o artigo 1, parágrafo II, o vendedor tem que ser uma pessoa física ou 

jurídica (empresário ou profissional) que se dedique de modo habitual à venda de bens de 

consumo, não podendo ser um mero vendedor ocasional.  

Em relação à noção de consumidor, a Lei em causa não prevê diretamente um conceito 

de consumidor89, remetendo para a Lei n.º 26/1984, de 19 de julho, Lei Geral de Defesa dos 

Consumidores e Utentes. Sendo assim, consumidores são pessoas físicas ou jurídicas que 

adquirem bens de consumo como destinatários finais dos mesmos, ou seja, sem intenção de 

incorporá-los em processos de produção, transformação ou revendê-los a terceiros90, aplica-se 

assim o artigo 1, parágrafo II e III da Lei n.º 26/1984, de 19 de julho. A exigência de o 

consumidor ser o destinatário final do bem de consumo que a lei espanhola sustenta, não 

consta na Diretiva. De referir, que a lei também protege o sujeito que, embora não tenha sido o 

comprador, é o destinatário final do bem, como por exemplo quando o comprador adquire o 

bem para o oferecer a um terceiro.  

Uma vez analisados os sujeitos a que a lei se aplica, cabe agora analisar os bens a que 

se aplica, ou seja, o âmbito objetivo de aplicação da Lei n.º 23/2003. O artigo 1, parágrafo II, 

2.ª parte, considera bens de consumo os bens móveis corpóreos destinados aos consumo 

privado, deixando de fora, tal como a Diretiva, os bens incorpóreos, como por exemplo, a 

compra e venda de direitos e os bens imóveis91. Javier Lete Achirica92 não entende a vinculação 

finalista introduzida pela lei, “destinados ao consumo privado”, que não acontece na Diretiva. Na 

opinião deste autor, esta opção do legislador espanhol pode gerar dúvidas em relação ao bens 

que constituem objeto do contrato, porque o que torna um bem móvel em bem de consumo não 

é a sua qualidade intrínseca, mas sim a sua aptidão para ser adquirido por um consumidor.  

                                                           
89 O Real Decreto Legislativo n.º1/2007, de 16 de fevereiro, introduz um conceito de consumidor. 
90 ESTRUCH, Jesús e SERVER, Rafael Verdera, La Ley 23/2003, de 10 de Julho, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Manuales 
Derecho Privado de Consumo, Coord.: Maria José Reys Lopéz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p.456. 
91 Diferente da opção do legislador português que incluiu no âmbito de aplicação os bens imóveis, como foi explanado anteriormente. 
92 ACHIRICA, Javier Lete, La Transposición de la Directiva (…), ob. cit., p. 196. 
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Apesar da Lei restringir o seu âmbito de aplicação aos bens móveis corpóreos, excluí 

ainda outros bens. Segundo o artigo 2, parágrafo I, a Lei n.º 23/2003 não se aplica aos bens 

adquiridos mediante venda judicial, à água e ao gás, quando não forem colocados à venda em 

volume ou quantidades determinadas e não se aplica à eletricidade. 

 A Lei aplica-se aos bens móveis corpóreos destinados ao consumo privado em segunda 

mão, ou seja, usados anteriormente à venda. No entanto coloca algumas restrições: não se 

aplica a Lei quando os bens em segunda mão são adquiridos em leilão, no qual os 

consumidores podem assistir pessoalmente, artigo 2, parágrafo I, fim; perante falta de 

conformidade o consumidor não pode exigir a substituição do bem; e o prazo mínimo de 

garantia de dois anos, artigo 9, pode ser reduzido por acordo das partes, mas nunca ser inferior 

a um ano.  

O artigo 2, parágrafo II, inclui no âmbito de aplicação da Lei os contratos de 

fornecimento de bens de consumo a serem produzidos ou fabricados. É importante frisar que o 

objeto do contrato deve ser algo a produzir ou a fabricar, como por exemplo encarregar um 

carpinteiro de fabricar um armário com certas medidas.  

 

 

3.3.  Conformidade do Bem com o Contrato 

 

 O princípio geral em que se baseia todo o regime da compra e venda de bens de 

consumo é o Princípio da Conformidade que vem consagrado no artigo 1, parágrafo 1 da Lei n.º 

23/2003, de 10 de julho, “o vendedor está obrigado a entregar ao consumidor um bem que 

seja conforme com o contrato de compra e venda nos termos estabelecidos nesta Lei”. Segundo 

este princípio, o vendedor tem que cumprir fielmente as obrigações que assumir perante o 

comprador ao celebrar o contrato de compra e venda. Estamos a falar de situações em que o 

vendedor não entrega aquilo que foi acordado, não entrega o bem com as caraterísticas 

prometidas ou por ter entregado um bem com vícios ou defeitos ocultos. A lei em causa apenas 

prevê um incumprimento, a falta de conformidade, deixando para o regime geral, 

nomeadamente o Código Civil, outras questões como a falta de entrega, o atraso na entrega, 

etc.93. 

                                                           
93  ESTRUCH, Jesús e SERVER, Rafael Verdera, La Ley 23/2003, de 10 de Julho (…), ob. cit., p.463. 
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 No ordenamento jurídico espanhol, o conceito de conformidade introduzido pela Diretiva 

não se apresenta como novidade. A entrega da coisa conforme o acordado não é uma novidade 

no ordenamento jurídico espanhol, uma vez que este conceito tem por base o artigo 35.º da 

Convenção de Viena, a qual a Espanha foi um dos países a ratificá-la. No entanto, esta noção 

introduzida pela Diretiva supera o regime jurídico de saneamento de vícios ocultos do Código 

Civil espanhol e permite englobar todo um conjunto de questões relativas ao exato cumprimento 

do contrato de compra e venda.  

 O artigo 3.º da Lei apresenta-nos uma presunção de conformidade, onde “salvo prova 

em contrário, entende-se que os bens são conformes o contrato sempre que preencham todos 

os requisitos mencionados em baixo, a não ser que as circunstâncias do caso, um deles não 

aplique”.  

 A al. a) do artigo 3.º refere-se à descrição realizada pelo vendedor e às qualidades do 

bem que o vendedor apresentou ao consumidor como amostra ou modelo. Pretende-se nesta 

alínea salvaguardar as situações em que existem discrepâncias entre os produtos que são 

apresentados como amostras ou modelos pelo vendedor, nos casos em que o vendedor os usa 

para estimular a venda, e os produtos que são entregues de facto a consumidor. Assim, se o 

vendedor explicou ao consumidor que o bem servia para determinadas aplicações ou que 

possuía certas qualidades e, na realidade não serve, nem as tem, estamos perante falta de 

conformidade. A prova de falta de conformidade cabe ao consumidor, artigo 217.º da Ley 

Enjuiciamento Civil94 (Lei Processual Civil). Nestes casos, a dificuldade irá ser exatamente esta, o 

consumidor conseguir provar as afirmações do vendedor pois, tratando-se de compra e venda de 

bens móveis, dificilmente estarão por escrito.  

 A al. b) consagra que o bem tem que ser apto às utilizações normais a que os bens do 

mesmo tipo se destinam. Em relação a estes usos a que se refere a norma não é necessário que 

tenham sido declarados pelo vendedor, pois são conhecidos por todos, nomeadamente pelo 

consumidor que comprou o bem exatamente por este possuir qualidades genéricas que todos os 

bens do mesmo tipo possuem. Trata-se de salvaguardar a confiança do consumidor.  

 A al. c) dispõe que o bem entregue ao consumidor deve ser apto para qualquer uso 

específico que o consumidor tenha dado a conhecer ao vendedor no momento de celebração do 

contrato e sempre que o vendedor tenha admitido que o bem seja apto para esse uso específico. 

                                                           
94 Artigo 217, n.º2 da Ley Enjuiciamento Civil,  “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos 
de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la 
demanda y de la reconvención”. 
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São necessárias duas situações cumulativas: que o consumidor tenha dado conhecimento ao 

vendedor no momento de celebração do contrato e que o vendedor tenha admitido que o bem é 

apto para esse uso específico. Também nesta situação nos deparamos com o problema da 

prova, na medida em que é complicado para o consumidor provar que no momento de 

celebração do contrato, manifestou junto do vendedor a pretensão de usar o bem para 

determinado fim específico e que o mesmo afirmou que o bem em causa também servia para 

esse uso específico.  

 Por fim, a al. d) atende ao desempenho habitual nos bens do mesmo tipo e que o 

consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente às 

declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo vendedor, pelo produtor 

ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem. Esta alínea refere-se 

às declarações públicas95 sobre as caraterísticas concretas dos bens, que o vendedor, o produtor 

ou seu representante fazem, nomeadamente através de publicidade ou nos rótulos dos produtos. 

Há aqui uma equiparação entre a informação publicitária e a informação contratual. No entanto, 

o vendedor não se encontra obrigado a certas declarações públicas se demonstrar que não tinha 

conhecimento nem podia razoavelmente ter conhecimento da declaração em causa, se 

demonstrar que a declaração foi corrigida no momento de celebração do contrato ou se 

demonstrar que a declaração não pode influenciar a decisão de comprar o bem de consumo em 

causa, artigo 3, n.º1, al. d), fim.  

 O artigo 3, n.º2, considera falta de conformidade quando as diferenças entre o bem 

contratualmente acordado e o bem entregue se devem a uma incorreta instalação do mesmo. 

Existem duas hipóteses: que a incorreta instalação tenha sido realizada pelo vendedor ou sob 

sua responsabilidade, pois estava incluída no contrato de compra e venda ou que a incorreta 

instalação tenha sido realizada pelo próprio consumidor com base nas instruções de instalação 

fornecidas pelo vendedor ou produtor. Em relação a esta última situação, segundo o artigo 13.º, 

al. f) da LGDCU, “Los bienes, productos y, en su caso, los servicios puestos a disposición de los 

consumidores y usuarios deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva 

una infomación veraz, eficaz y sifuciente sobre sus características esenciales y, al menos, sobre 

las siguientes: f) – Instrucciones o indicaciones para si correcto uso o consumo, advertencias y 

riesgos previsibles”. Estamos assim, perante uma falta de conformidade derivada de uma falta 

                                                           
95 Entende-se por declarações públicas aquelas que são dirigidas a uma pluralidade indeterminada de pessoas. O artigo 2 da Lei 34/1988, de 11 
de novembro,  define como “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, com el fin de promover de forma directa o indirecta la contratáción de bienes  muebles o 
immuebles, servicios, derechos y obligaciones”.  
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de informação ou pela existência de uma informação errada. Na opinião de Castilla Barea 96, 

também se deve aplicar esta falta de conformidade às situações em que não existem instruções 

e às situações em que as instruções são incompletas ou impercetíveis, bem como quando não 

se encontram escritas em castelhano.  

 Segundo o artigo 3.º, n.º3, que reproduz o artigo 2.º, n.º 3 da Diretiva, e que é similar 

ao artigo 35.º, n.º3 da Convenção de Viena, com a diferença de que esta incumbe ao comprador 

um dever de exame, dever este que não é exigido na Diretiva, nem na lei espanhola. A norma 

Diretiva e a espanhola preveem um dever de diligência ao consumidor, de modo a se aperceber 

das faltas de conformidade que se manifestem no momento de celebração do contrato. Este 

dever de diligência é bastante flexível, pois vai depender da oportunidade efetiva que o 

comprador teve de, no momento de celebração do contrato, verificar as caraterísticas do bem, 

como por exemplo nos casos em que os produtos vêm embalados ou selados ou em situações 

em que a experiência do consumidor em relação ao bem não lhe permitem no momento de 

celebração do contrato aferir a conformidade do bem em questão. Javier Lete Achirica 97 

considera que o advérbio “fundadamente”98 é um pouco confuso e pode ser interpretado tanto a 

favor como contra o consumidor. M. Tenreiro e S. Gómez99 utilizam um exemplo que ilustra 

claramente esta situação: o caso de um consumidor que coleciona aviões em miniatura há 

muito tempo, não pode razoavelmente ignorar uma falta de conformidade no momento da 

compra de um novo avião, no entanto o mesmo já não acontece em relação a a um consumidor 

que adquire pela primeira vez um avião.  

 

 

3.4.  Responsabilidade do Produtor pela Conformidade do Bem 

  

 Tal como o legislador português, embora com algumas diferenças significativas, o 

legislador espanhol decidiu ir mais além que o legislador comunitário e introduzir a 

responsabilidade do produtor pela conformidade do bem no direito espanhol. Alguma doutrina 

espanhola defendia que esta ação direta contra o produtor ia contra o princípio de eficácia 

relativa dos contratos, pois atribui legitimidade passiva a quem não foi parte contratante. Assim, 

                                                           
96 ESTRUCH, Jesús e SERVER, Rafael Verdera, La Ley 23/2003, de 10 de Julho (…), ob.cit., p.468. 
97 ACHIRICA, Javier Lete, La Transposición de la Directiva (…), ob. cit., p. 212. 
98 Diferentes são as versões francesa, inglesa, portuguesa e italiana utilizam, respetivamente, “reasonably”, “raisonnablement”, “razoavelmente” 
e “ragionevolmente”. 
99 M. TENREIRO e S. GÓMEZ, La Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et de garanties des bienes de consommation, Revue 
Européenne de droit de la consommation, 2000, p.17, nota 47. 
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o legislador espanhol, com o apoio da doutrina maioritária e de alguma jurisprudência, optou por 

abrir uma exceção a este princípio e tornar o produtor diretamente responsável perante o 

consumidor. Na opinião de Luís Villares Naveira100, esta iniciativa deve ser objeto de uma dupla 

valoração, de um ponto de vista positivo, pois garante a efetividade dos direitos do consumidor e, 

de um ponto de vista negativo, o legislador regula de uma forma confusa a ação direta e ação de 

regresso.  

 Assim, o artigo 10.º da Lei n.º 23/2003, de 10 de julio, estabelece o regime de 

responsabilidade do produtor pelas faltas de conformidade dos bens. Esta norma estabelece um 

conceito de produtor no parágrafo III, “Se entiende por productor el fabricante de un bien de 

consumo o al importador del mismoen el territorio de la Unión Europea o a cualquier persona 

que se presente como tal al indicar en el bien de consumo su nombre, marca u outro signo 

distintivo”. Este conceito é praticamente transposto de uma forma literal do artigo 1.º, n.º2, al. d) 

da Diretiva, na medida em que incluí no âmbito do conceito tanto o fabricante do bem, o 

produtor real, como aquele que introduz no produto o seu nome, marca ou sinal distintivo, ou 

seja, o produtor aparente, e também o produtor presumido, o importador do bem de consumo 

em território da União Europeia. Neste caso a lei portuguesa é mais abrangente, pois incluí, no 

artigo 6.º, n.º3 do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, também uma responsabilidade 

solidária entre o representante do produtor na zona de domicílio do consumidor e o produtor. A 

Lei de Responsabilidade por Produtos Defeituosos (LRPD) espanhola, no artigo 4.º, n.º 1 e 2 101, 

oferece uma definição de produtor mais detalhada e concreta, mas o conceito de produtor da 

LGVBC não é absolutamente coincidente com o conceito da LRDP.  

 O artigo 10.º, parágrafo I, diz-nos que “Cuando al consumidor resulte imposible o le 

suponga una carga excessiva dirigirse frente al vendedor por falta de conformidad de los bienes 

con el contrato de compraventa podrá reclamar directamente al productor com el fin de obtener 

la sustitución o reparación del bien”. Não estamos perante uma responsabilidade solidária, onde 

o consumidor pode dirigir-se tanto ao vendedor como ao produtor. Estamos sim perante uma 

responsabilidade subsidiária, ou melhor, segundo alguns autores espanhóis, perante uma 

responsabilidade quase-subsidiária102 entre o produtor e o vendedor. Diferindo aqui também em 

                                                           
100 NAVEIRA, Luís Villares, Exame Comparado da Diretiva 1999/44/CE e a Lei 23/2003, de 10 de xullo, de Garantías na Venda de bens de 
Consumo, Revista Xuridica Galega, n.º39, 2.º Trimestre, Pontevedra, 2003, p.36. 
101 “ N.º1 - A los efectos de esta Ley, se entiende por fabricante: a) El de un producto terminado; b) El de cualquier elemento integrado en un 
producto determinado; c) El produce una materia prima; d) Cualquier persona que se presente al público com fabricante, poniendo su nombre, 
denominación social, su marca o cualquier otro elemento de protección o de presentación. N.º2 – A los mismos efectos, se entiende por 
importador quien, en el ejercicio de su actividad empresarial, introduce un producto en la Unión Europea para su venda, arrendamiento, 
arrendamiento financeiro o cualquer outra forma de distribución”. 
102 O modelo de responsabilidade previsto no Livro Verde sobre as garantias dos bens de consumo (…), cit., p.91. 
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relação ao ordenamento jurídico português, que não condiciona por circunstância alguma a 

responsabilidade do produtor perante o consumidor.  

 Assim, o regime espanhol da responsabilidade do produtor pela conformidade do bem 

apresenta duas grandes limitações, podendo o consumidor apenas recorrer a este regime se 

demonstrar que é impossível ou excessivamente oneroso recorrer ao vendedor, artigo 10.º, 

parágrafo I, e a falta de conformidade em questão referir-se à origem, identidade e idoneidade do 

bem de consumo, artigo 10.º, parágrafo II, fim. Exemplos da primeira circunstância exigida são 

as situações em que o vendedor desapareceu do mercado, de tal modo, que o consumidor não 

o consegue localizar; situações em que o vendedor cessou a atividade, quando o vendedor 

reside num lugar bastante distante do domicílio do consumidor e até mesmo em país diferente; 

quando o vendedor se exonera da responsabilidade por falta de conformidade proveniente de 

uma declaração pública feira pelo produtor, a qual ele desconhecia e não devia razoavelmente 

conhecer, ou simplesmente em situações de insolvência do vendedor, não podendo, por isso, 

cumprir com as suas obrigações. Em relação ao que vem referido no artigo 10.º, parágrafo II, 

fim, a doutrina espanhola divide-se quanto a considerar uma limitação da responsabilidade 

direta do produtor ou uma limitação à responsabilidade pela via do direito de regresso. 

Partilhamos da opinião da doutrina maioritária103, considerando que esta limitação se aplica à 

responsabilidade do produtor pela conformidade do bem, pois nem toda a falta de conformidade 

deve ser legítima para reclamar contra o produtor e tem que ter por base causas que lhe 

possam ser imputadas.  

 Pensamos também que o produtor deve responder pelas situações previstas no artigo 

3.º, n.º1, al. d), quando a falta de conformidade é determinada pelas declarações públicas 

emanadas pelo próprio produtor ou seu representante, em particular na publicidade e nos 

rótulos.   

 Quanto ao âmbito de responsabilidade do produtor, no artigo 10.º, parágrafo I, a Lei 

limita, tal como na lei portuguesa, a responsabilidade do produtor à reparação ou substituição, 

nos termos do artigo 5.º, deixando de fora a possibilidade de redução do preço e resolução do 

contrato. Tal como a maior parte da doutrina espanhola104, pensamos que faz todo o sentido que 

assim seja, uma vez que o produtor não é parte no contrato de compra e venda, mantendo-se 
                                                           
103 ALABART, Silvia Díaz, Garantia en la Venta de Bienes de Consumo (Ley 23/2003, de 10 de julho), Colección Estudios Jurídicos, Edisofer s.l. – 
Libros Jurídicos, Madrid, 2006, p.174; NAVEIRA, Luís Villares, Exame Comparado da Diretiva(…), ob.cit., p.36 e 37; GARCÍA, Javier Alvilés, Los 
Contratos de Compraventa de Bienes de Consumo – Problemas, Porpuestas y Prespectivas de la Venta y Garantías en la Directiva 1999/44/CE y 
la Ley 23/2003, Colección Estudios de Derecho Privado, Coord. Rodrigo Bercovitz Rodriguez Cano, Editorial Comares, Granada, 2006, p.403. 
104 NAVEIRA, Luís Villares, Exame Comparado da Diretiva(…), ob.cit., p. 37; DEGENEFFE, Cristina Fuenteseca, La Venta de Bienes de Consumo, 
ob.cit., p.79 e 82; VELENCOSO, Luiz M. Martínez, La Conformidad en la Compraventa de Bienes, Bosch, Barcelona,  julio 2007, p.110; GARCÍA, 
Javier Alvilés, Los Contratos de Compraventa (…), ob.cit., p.403 e 404. 



67 
 

assim o respeito pelo princípio da relatividade dos contratos, artigo 1257.º do Código Civil 

espanhol. 

  No entanto, Luiz M. Martínez Velancoso 105 é da opinião que nas situações em que a 

substituição ou a reparação não são realizadas no prazo razoável ou não sejam possíveis de 

realizar, o consumidor se deve conformar com um bem similar àquele que comprou. Pondera 

ainda a hipótese de indemnização pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, mas chega à 

conclusão que a Lei n.º 23/2003 nada refere a este respeito, bem como não se pode recorrer à 

Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos, pois esta lei apenas abrange os danos que 

os bens defeituosos causam à pessoa humana ou em outros bens e não os danos que sofre o 

próprio bem objeto do contrato. No entanto, na opinião de alguns autores, o facto de no 

parágrafo II da Disposição Adicional Única da Lei de Garantias afirmar que “En todo o caso, el 

comprador tendrá derecho, de acuerdo com la legislación civil y mercantil, a ser indemnizado 

por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad”, não se justifica a exclusão da 

aplicação das leis civis em matéria de responsabilidade, bem como a indemnização da LRDP e a 

aplicação dos artigos 25.º e ss. da LGDCU.  

 É importante também acrescentar que a responsabilidade do produtor pela 

conformidade do bem é uma responsabilidade objetiva, que não se encontra, por isso, vinculada 

a uma atuação culposa ou negligente do produtor, mas sim a uma atuação ou omissão que 

originam falta de conformidade. É a própria natureza da falta de conformidade que justifica a 

responsabilidade estabelecida na lei, originada assim uma proteção mais eficaz para o 

consumidor106.  

 Por fim é de referir que o produtor, segundo o artigo 10.º, parágrafo II, responde perante 

o consumidor nos mesmos prazos e condições que o vendedor. Aplica-se então o prazo geral de 

dois anos para a manifestação da falta de conformidade e três anos de prescrição desde a 

entrega do bem pelo vendedor, havendo suspensão dos mesmos durante o período de 

reparação ou substituição.  

 

 

 

 

                                                           
105 VELENCOSO, Luiz M. Maartínez, La Conformidad en la Compraventa de Bienes (…). Ob. Cit., p.110; GARCÍA, Javier Alvilés, Los Contratos de 
Compraventa (…), ob.cit., p. 404. 
106 VÉRGEZ, Mercedes, La Protección del Consumidor en la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Aranzadi, Navarra, 2004, p.117. 
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3.5.  Real Decreto Legislativo n.º 1/2007, de 16 de novembro 

            

Na quinta disposição final, a Lei n.º 44/2006, de 29 de dezembro, sobre a melhoria da 

proteção dos consumidores e usuários, habilita o Governo espanhol a, no prazo de doze meses, 

fundir, ou seja, consolidar num único texto a Lei n.º 26/1984, de 19 de julho, para a Defesa dos 

Consumidores e Usuários e as normas de transposição de diretivas da União Europeia emitidas 

para a proteção dos consumidores e usuários. O objetivo patente nesta quinta disposição final é 

o de levar a cabo uma regularização, clarificação e harmonização dos textos legais dispersos no 

ordenamento jurídico espanhol no âmbito do direito do consumo.  

Claro está que a Lei n.º 23/2003, de 10 de julho sobre as Garantias na Venda de Bens de 

Consumo, aqui em estudo, foi objeto de consolidação no Real Decreto Legislativo n.º1/2007. 

Assim, e perante o que foi referido nos pontos anteriores, a matéria de compra e venda de bens 

de consumo sofreu algumas alterações, na nossa opinião não muito significativas, pois prendem-

se essencialmente com o âmbito de aplicação.  

Relativamente ao âmbito de aplicação subjetivo, o artigo 2.º do RDL estabelece que “está 

norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresários”. O RDL 

precisa e simplifica o conceito de consumidor que nos era dado pelo artigo 1.º da Lei n.º 

26/1984, onde eram considerados consumidores ou usuários "las personas físicas o jurídicas 

que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 

productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, 

individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expidan", estabelecendo 

agora que os consumidores ou usuários são pessoas físicas ou jurídicas que atuam num âmbito 

alheio a uma atividade empresarial ou profissional, artigo 3.º RDL. O outro sujeito da relação de 

consumo é o empresário ou profissional, que vem defino no artigo 4.º RDL como toda a pessoa 

física ou jurídica que atua no âmbito da sua atividade empresarial ou profissional, quer seja 

pública ou privada. A RDL define também produtor e distribuidor ou fornecedor do produtor, nos 

artigos 5.º e 7.º respetivamente, o que se revela importante no que diz respeito à defesa dos 

consumidores quanto ao regime da publicidade e aos regimes de garantias ou responsabilidade 

pelos produtos defeituosos.  

Quanto ao âmbito de aplicação objetivo, o artigo 6.º do RDL refere que “Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es producto todo bien mueble 

conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil”, podemos constatar que foi substituída 
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a palavra “bienes” por “produtos” e que a norma não delimita explicitamente o âmbito de 

aplicação. Por sua vez, o artigo 335.º do Código Civil espanhol define bem móvel como  “los 

susceptibles de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que 

se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren 

unidos”, ficando excluídos, mais uma vez, os bens imóveis do âmbito de aplicação. O artigo 

115.º do RDL exclui ainda do âmbito de aplicação objetivo os bens adquiridos mediante venda 

judicial, a água e o gás quando não vendidos em volume ou quantidade determinada, a 

eletricidade e os bens em segunda mão adquiridos em leilão e o consumidor possa assistir 

pessoalmente, tal como acontecia no Decreto-Lei n.º 23/2003, de 10 de julho. 

No que diz respeito ao conceito de conformidade do bem com o contrato, agora consagrado 

nos artigos 114.º e 116.º do RDL, e à responsabilidade do produtor pela conformidade do bem, 

artigo 124.º do RDL, o legislador espanhol limitou-se a copiar praticamente “ipsis verbis” o que 

estava estipulado na Lei n.º 23/2003, de 10 de julho, encontrando-se, por isso, desenvolvida 

esta temática nos pontos anteriores.  

 Não podemos deixar de louvar a decisão do legislador espanhol ao unificar toda a 

matéria de direito do consumo, nomeadamente de defesa do consumidor, numa Lei apenas, 

deixando, assim, de se encontra dispersa e fragmentada em diversos diplomas, dificultando a 

aplicação das mesmas em prejuízo do consumidor. No entanto, não podemos deixar de frisar 

que o verdadeiro passo rumo à harmonização legislativa no que diz respeito ao regime da 

compra e venda e, especificamente, da compra e venda de bens de consumo, ficou por dar, até 

ao momento, ou seja, a verdadeira reforma do Código Civil no que a estas matérias diz respeito.  
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4. Transposição para o Ordenamento Jurídico Francês da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de 

maio, pela Ordonnance n.º 2005 – 136, de 7 du février, retificada pela Loi n.º2006 – 406, du 5 

avril, que alterou o Código do Consumidor Francês 

 

4.1. Enquadramento 

 

 A transposição da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, que originou uma condenação 

da União Europeia ao Governo francês por se ter realizado tardiamente, provocou uma 

“memorável controvérsia”107 na doutrina francesa, confrontando-se duas opiniões contrárias em 

relação à modalidade de transposição a seguir. Uns a favor de uma transposição ampla no 

Código Civil e outros a favor de uma transposição mínima no Código do Consumidor.  

 O Ministério da Justiça francês nomeou um grupo de trabalho, presidido pelo Professor 

Geneviève Viney, para refletir sobre uma revisão do regime civil da compra e venda em 

conformidade com uma transposição ampla da Diretiva, de forma a não se restringir apenas aos 

contratos de consumo. Assim, o relatório final do grupo de trabalho considerou ser esta “(…) une 

occasion unique d’apporter au droit français les modifications qu’exigent sa modernisation et son 

adaptation au contexte économique et social actuel”108. O grupo de trabalho propôs reformular as 

disposições do Código Civil de forma a substituir a ação em garantia contra os defeitos ocultos 

da coisa e a ação de responsabilidade pela entrega conforme o acordado no contrato, por uma 

única ação de conformidade. Este regime iria abranger todos os compradores, 

independentemente de serem profissionais ou não. Em relação aos bens a que se aplica, 

abrange de uma forma mais ampla que a Diretiva, aplicando-se à água, ao gás e à eletricidade e, 

também, aos bens imóveis, uma vez que, tradicionalmente, no direito francês a venda de bens 

móveis e imóveis submetem-se ao mesmo regime. Em relação aos contratos, não se limita 

apenas à compra e venda, mas também abrange, como na Diretiva, os contratos de 

fornecimento de bens móveis a fabricar ou a produzir, deixando de parte os bens imóveis a 

construir.  

 Entre 2002 e 2003 foram elaborados dois projetos de lei de transposição, por um lado 

este projeto elaborado pela comissão presidida por Viney e, por outro lado, o projeto apresentado 

pelo Conselho Nacional do Consumo que propôs a transposição da Diretiva para o Código do 

                                                           
107LEMOULAND, Jean-Jacques, La Directive sur la Vente des Biens de Consommation et sa Transposition en Droit Français,  Algunos Aspectos de 
las Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, Coord. María Carmen Gómez Laplaza, Colección Scientia Iuridica, Reus, 2010, p.23. 
108 Rapport General du group de travail sur l’intégration en droit français de la directive 1999 -44 du Parlement Européen du Conseil du 25 mars 
1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, acesso em www.justice.gouv.fr/publicat/rapport9944CE.pdf. 
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Consumidor. Assim pensamos que, por motivos de ordem temporal devido à condenação da 

União Europeia pela tardia transposição, o Governo francês optou por uma transposição mínima 

e fiel da Diretiva, através da alteração ao Código do Consumidor. 

  O Presidente da Republica Francesa declarou que “le choix du code au sein duquel il 

convient d’insérer le texte de transposition est commandé par la directive elle-même, qui encadre 

assez strictement le champ d’application et le régime de la nouvelle action. La directive prévoit 

en effet que l’action en garantie de conformité s’applique dans le cadre des relations 

contractuelles entre professionnel et consommateur. Sa transposition au sein du code de la 

consommation s’impose donc naturellement”.  

 Logo, a 17 de fevereiro de 2005 foi publicada a Ordonnance n.º2005-136, relativa à 

garantia de conformidade do bem com o contrato devida pelo vendedor ao consumidor, 

entretanto retificada pela Lei n.º2006-406, de 5 de abril. Estas disposições foram integradas no 

Código do Consumo nos artigos L.211 e seguintes. De referir ainda que, a Ordonnance de 17 de 

fevereiro de 2005 introduziu uma alteração ao artigo 1648.º do Código Civil Francês, relativo aos 

defeitos ocultos.  

 

 

4.2. Âmbito de Aplicação 

 

 O artigo L.211 – 3 do Código do Consumidor afirma que “Le présent chapitre est 

applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité 

professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur”. Assim, os 

sujeitos abrangidos são os vendedores, no âmbito da sua atividade profissional, e os 

compradores que se comportam como consumidores. Ficam de fora as relações comerciais 

entre particulares, que irão ser reguladas pelo direito civil, bem como as relações comerciais 

entre profissionais. 

 Em relação aos vendedores, em algumas situações concretas, a própria noção de agir 

de um vendedor profissional pode estar sujeita a interpretação. A dúvida pode surgir sobre os 

indivíduos que oferecem produtos ou serviços, mas que ao mesmo tempo têm uma profissão 

diferente. A norma do artigo L.211-3 diz-nos que o comprador tem que agir como consumidor, 

no entanto não define consumidor. A doutrina francesa divide-se em relação a esta questão. Uns 

autores defendem a introdução de uma definição de consumidor, enquanto outros alegam não 
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ter lógica introduzir uma definição de consumidor no momento de transposição desta Diretiva. 

Segundo G. Paisant109, o Código do Consumidor não tem qualquer definição de consumidor e se 

fosse introduzida uma noção ao transpor a Diretiva em questão, a definição apenas se aplicaria 

no domínio das garantias, e não em relação aos outros. Tradicionalmente no direito francês, 

concretizar a definição de consumidor cabe à jurisprudência, por isso, também aqui, nos casos 

de litígios sobre o âmbito de aplicação devem ser os tribunais a se pronunciarem.  

 Segundo o artigo L.211-1, o regime em análise aplica-se aos contratos de compra e 

venda de bens móveis corpóreos, incluindo também os bens em segunda mão. Questiona-se se 

o bem que vem substituir outro não conforme está abrangido pela garantia. Na opinião de 

Patricia Foucher110, o bem encontra-se abrangido, pois no direito comum francês, a troca 

encontra-se inserida no regime da venda, fazendo todo o sentido que aqui aconteça o mesmo. O 

artigo em questão inclui também os contratos de fornecimento de bens móveis a produzir ou a 

fabricar, fazendo todo o sentido que assim seja, uma vez que o comprador tem o direito a estar 

protegido tanto na compra de bens fabricados em série e por um grande produtor, como 

também nos casos de compra de bens fabricados ou produzidos por encomenda. No entanto, os 

contratos de reparação e de manutenção não são abrangidos pelo regime de garantia de 

conformidade. Em relação à água e ao gás, estes estão abrangidos pelo regime, mas com a 

condição de que a venda seja em quantidade determinada ou em volume delimitado. Sendo 

assim a água canalizada e o gás natural encontram-se excluídos.  

 O artigo L.211-2 excluiu do âmbito de aplicação a bens vendidos pela autoridade judicial 

ou vendidos em hasta pública, bem como a eletricidade. Em relação aos bens imóveis, estes 

estão também excluídos do regime de garantia de conformidade.  

 

4.3. Garantia contra Defeitos Ocultos da Coisa Vendida e a Obrigação de Entrega da Coisa 

Conforme o Contrato do Código Civil Francês 

 

 Um dos objetivos mais importantes e inovadores da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de 

maio, é o de instituir um regime único e uniforme de garantia, segundo o conceito de 

conformidade do bem com o contrato. Porém, no ordenamento jurídico francês existe uma 

dualidade de princípios jurídicos muito enraizados. Por um lado a obrigação de entrega de um 

                                                           
109 PAISANT, Gilles, La Transposition de la Directive 25 du mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation – Ordonnance du 
17 février 2005, JCP, n.ºI-146, 2005, p.1167. 
110 FOUCHER, Patricia, La Garantie de la Conformité du Bien au Contrat, INC Document, Étude Juridique, décembre 2005, p.3.  
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bem conforme o contrato, e, por outro lado, a garantia contra defeitos ocultos da coisa vendida. 

O artigo 1641.º do Código Civil Francês enuncia que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison 

des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, 

ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné 

qu'un moindre prix, s'il les avait connus”e o artigo 1614.º do mesmo diploma refere que “La 

chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous 

les fruits appartiennent à l'acquéreur”.  

 Podem ser usados dois critérios para distinguir estas duas situações, o critério material e 

o critério temporal. Em relação ao critério material, o defeito oculto resulta de um defeito da 

coisa, enquanto a entrega de uma coisa não conforme com o contrato resulta da entrega de 

uma coisa diferente daquela que foi acordada contratualmente111. Segundo o critério temporal, 

considera-se que a não conformidade é aparente no momento de entrega da coisa, enquanto o 

defeito oculto é não aparente. A não conformidade pode ser invocada até a aceitação sem 

reservas, ao passo que o defeito oculto só pode ser invocado após a aceitação da coisa. A 

jurisprudência francesa, ao longo do tempo, tem vindo a assimilar e a distinguir a ação em 

garantia por defeitos ocultos e a garantia baseada na falta de conformidade 112.  

 Nos termos do artigo 1644.º do Código Civil Francês o consumidor beneficia, nos casos 

de defeitos ocultos da coisa, da escolha entre “l’action rédhibitoire” e a “l’action estimatoire”. A 

action rédhibitoire permite ao consumidor obter a restituição do preço e das despesas acessórias 

fruto da venda, mas em contrapartida o consumidor tem que restituir a coisa. Nos casos de 

impossibilidade de restituição da coisa, por causa não imputável ao consumidor, este verá na 

mesma o preço ser-lhe restituído, se a impossibilidade de restituição da coisa for por causa 

imputável ao consumidor e nada impede que este seja indemnizado pelo prejuízo causado pelo 

defeito da coisa. A action estimatoire corresponde à redução do preço da coisa que possui um 

defeito oculto e a diminuição do valor da coisa tem que ser avaliada por um perito.  

 A garantia legal aqui exposta não exclui a possibilidade de serem estabelecidas garantias 

de reparação ou de substituição, pois, ao ser abordado pelo consumidor, o vendedor pode 

querer evitar a action rédhibitoire ou a action estimatoire e propor a reparação ou substituição. A 

jurisprudência francesa tem vindo a afirmar que o consumidor dispõe de uma total liberdade de 

                                                           
111 De acordo com a decisão do Tribunal de Paris, 7ème, 13 novembre 1991, “le vice caché de la chose est (…) une anomalie (…) nuisant au bon 
fonctionnement de la chose et la rendant impropre à l’usage auquel on le destine, alors que le défaut de conformité (…) consiste en une 
différence (de nature) entre la chose promise et la chose livrée”. 
112 FRANK, Jerôme, aprofunda este ponto em “Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur Certains Aspects de la Vente et des Garanties des 
Bienes de Consommation  - JOCE L 171, 7 juliet 1999”, Estudos de Direito do Consumidor, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Centro de Direito do Consumo, n.º2, Almedina, Coimbra, 2000, p.162 – 165. 
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escolha entre os remédios possíveis, bem como pode fazer valer o seu direito de uma forma 

discricionária113.  

 No que diz respeito à obrigação de entrega de um bem conforme o contrato, nos casos 

de não entrega do bem, o comprador pode exigir, à sua escolha, a execução ou resolução do 

contrato. O comprador dispõe ainda da possibilidade de rejeitar o bem, solicitar a sua 

substituição ou exigir a alteração do contrato, através da redução do preço. A substituição ou 

reparação é realizada no domicílio do comprador, podendo o comprador demandar não só o 

vendedor como também o fabricante da coisa desconforme. O comprador pode, também, obter 

uma indemnização pelos danos sofridos pela violação da obrigação de entrega. 

 

 Apesar da transposição da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, ter sido feita através 

de alterações ao Código do Consumidor, procedeu-se também à alteração do artigo 1648.º do 

Código Civil francês. Este artigo determina o prazo que o comprador dispõe para intentar ação 

por defeito do bem. Anteriormente, não havia um período de tempo expresso e determinado de 

forma clara, a expressão usada no artigo,“bref délai”, levou a uma enorme insegurança jurídica, 

que comprometeu em muitos casos a eficácia da garantia contra defeitos ocultos. O contencioso 

gerado por esta questão era abundante e as decisões dos tribunais franceses não eram 

uniformes, estipulavam o prazo limite de interpor ação de três meses a um ano. Os próprios 

magistrados, tal como a doutrina francesa, já tinham por diversas vezes se manifestado no 

sentido de alterar esta norma. Assim, o artigo foi alterado, e a ação resultante de defeitos do 

bem deve ser apresentada pelo comprador no prazo de dois anos após a descoberta do defeito.  

 

 

4.4. Garantia Legal de Conformidade 

 

 A garantia de conformidade inserida no Código do Consumidor francês abarca as duas 

noções tradicionais do Código Civil francês, a garantia contra defeitos ocultos e a noção de 

entrega conforme do bem. Logo, este regime prevê situações que o Código Civil não prevê, como 

por exemplo quando um bem não corresponde àquilo que o consumidor acordou com o 

vendedor e até mesmo quando um bem não corresponde ao que o consumidor pensava que 

tinha comprado. Estas situações específicas para as relações entre vendedores profissionais e 

                                                           
113 FRANK, Jerôme,“Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 (…), ob.cit., p.167. 
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compradores consumidores, não impede que estes invoquem as disposições do Código Civil se 

achar que lhe são mais convenientes, artigo L.211-13 do Código do Consumidor. Assim, o 

consumidor tem uma opção real entre as normas do Código Civil e as normas do Código do 

Consumidor. 

 A expressão “garantia legal de conformidade” que não está presente na Diretiva, foi 

introduzida pelo legislador francês que achou que desta forma se distinguiam com mais 

facilidade os direitos do consumidor estabelecidos na lei, daqueles que podem vir a ser 

atribuídos pelo vendedor através de uma garantia comercial. O princípio central da Diretiva é que 

o vendedor tem que entregar ao consumidor um bem conforme com o contrato de compra e 

venda. O Código do Consumidor transpôs, apenas com algumas pequenas diferenças, o artigo 

2.º, n.º2 da Diretiva. A transposição do conceito de conformidade do bem com o contrato, 

instituído pela Diretiva, foi feita através dos artigos L.211-4 a L.211-14 do Código do Consumidor 

francês. Segundo o artigo L.211-4, o vendedor deve entregar o bem em conformidade com o 

contrato e responde pelos defeitos existentes no momento da entrega. 

 Passemos à análise do artigo L.211-5 do Código do Consumidor, que estabelece os 

requisitos de um bem conforme com o contrato. Segundo o artigo L.211-5, 1.º parágrafo, o bem 

é conforme quando for adequado às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo. 

Esta definição é idêntica à do artigo 1641.º do Código Civil francês, na qual o defeito oculto 

torna o bem impróprio para o uso a que se destina ou diminui esse uso. Esta é uma definição 

abstrata e, segundo Patrícia Foucher114, o critério dado por esta definição não é suficiente. Por 

outro lado, o artigo L.211-5, 1.º parágrafo, alíneas a) e b), fornece outros critérios mais 

específicos para se avaliar a conformidade do bem, precisando que estes critérios devem ser 

usados se for caso disso, “les cas échéant”. A alínea a) estabelece que o bem entregue ao 

comprador tem que corresponder à descrição do bem, feita pelo vendedor, bem como possuir as 

qualidades que o vendedor tenha apresentado através de amostra ou modelo. A alínea b) refere 

que o bem tem que possuir as qualidades que um comprador pode razoavelmente esperar, 

dadas as declarações públicas feitas pelo vendedor, pelo produtor ou seu representante, 

nomeadamente em publicidade ou rotulagem. No entanto, segundo o artigo L.211-6, o vendedor 

não se encontra obrigado pelas declarações do produtor ou seu representante se provar que não 

tinha conhecimento das mesmas, nem as podia razoavelmente conhecer. A redação deste artigo 

é ambígua, pois dá várias definições de conformidade de um bem. A dificuldade encontra-se no 

                                                           
114 FOUCHER, Patricia, La Garantie de la Conformité (…),ob.cit., p.4. 
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facto de esta noção abranger tanto os defeitos ocultos como a não conformidade na entrega, 

mas não deixa de ser mais favorável, pois pode com os dois critérios e, consequentemente, tem 

uma proteção maior. 

 O artigo L.211-5, 2.º parágrafo, estabelece que o bem deve possuir as caraterísticas que 

foram definidas em comum acordo ou possuir as caraterísticas específicas que o consumidor 

pretendeu para um determinado fim e fê-lo saber ao vendedor e este concordou. Nestes casos é 

aconselhável que seja firmado um contrato escrito com as cláusulas específicas, de forma que 

fique claro tudo que é importante para o consumidor.   

 Em relação aos bens em segunda mão, a Diretiva, no artigo 7.º, n.º1, previu que os 

Estados-Membros autorizassem as partes a derrogar contratualmente a garantia de 

conformidade por um menor período de tempo, mas no mínimo de um ano. O legislador francês 

não optou por esta via, igualando os bens novos aos bens em segunda mão para efeitos de 

garantia de conformidade. Também para os bens em segunda mão é importante documentar as 

caraterísticas do bem vendido, a fim de avaliar a expetativa do consumidor no momento da 

venda. 

 O artigo L.211-4 estende a obrigação de conformidade aos defeitos que resultam da 

embalagem, das instruções fornecidas ou da instalação feita pelo vendedor quando foi 

contratualmente acordada ou quando realizada sob sua responsabilidade. Estamos perante uma 

conceção ampla da garantia de conformidade, na medida em que não está em causa apenas o 

bem, mas tudo o que contribui para o seu funcionamento ou uso perfeito. Mais uma vez nos 

confrontamos com o direito comum francês, pois esta situação podia ser considerada como um 

contrato misto: um contrato de compra e venda e um contrato de prestação de serviços, ou seja, 

o vendedor vende o bem ao consumidor e fornece a sua instalação. No direito comum francês, a 

obrigação de entrega da coisa inclui a entrega dos acessórios, bem como de tudo aquilo que é 

necessário para o seu uso, artigo 1615.º do Código Civil. Na opinião de Patrícia Foucher 115, o 

mesmo deve acontecer em relação à garantia de conformidade, segundo o artigo L.211-4 do 

Código do Consumidor.  

O artigo L.211-7 equipara a falta de conformidade que surge no prazo de seis meses, 

após a entrega do bem pelo vendedor, à falta de conformidade existente no momento de entrega 

do bem pelo vendedor ao consumidor. No entanto, o vendedor pode ilidir esta presunção se 

provar que a falta de conformidade não é compatível com a natureza do bem ou com a falta de 

                                                           
115 FOUCHER, Patrícia, La Garantie de la Conformité (…),ob.cit., p.5. 
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conformidade. Como exemplo temos os bens perecíveis, que por sua natureza têm uma duração 

limitada, logo uma garantia de conformidade limitada.   

De acordo com o artigo L.211-8 do Código do Consumidor, o consumidor tem direito a 

exigir a conformidade do bem com o contrato. O consumidor não pode invocar junto do 

vendedor um defeito que já conhecia ou não podia ignorar no momento de celebração do 

contrato, aplicando-se também às situações em que o defeito tenha origem em materiais 

fornecidos por ele. Também esta situação já se encontrava prevista no direito comum francês, 

artigo 1642.º, onde o vendedor não é responsável por defeitos aparentes que o comprador era 

capaz de conhecer. 

No Código do Consumidor, por transposição da Diretiva, nos casos de falta de 

conformidade, o consumidor pode exigir do vendedor a reparação ou substituição do bem, artigo 

L.211-9. No entanto, segundo o artigo L.211-9, 2.º parágrafo, o vendedor pode não atender à 

escolha do comprador se esta envolver um custo manifestamente maior e relação à outra opção, 

tendo em consideração o valor do bem e da dimensão do defeito. Estamos perante uma escolha 

ilusória do comprador, uma vez que o vendedor pode invocar que o custo da opção do 

comprador é manifestamente desproporcionado, optando pela outra modalidade. De referir que 

há situações em que a substituição se torna impossível, como é o caso dos bens em segunda 

mão.  

 O artigo L.211-10 do Código do Consumidor atribui ao comprador o direito de devolver o 

bem e ser-lhe reembolsado o preço pago ou então manter o bem, mas é reduzido o preço do 

mesmo. No entanto, estas opções só se encontram acessíveis ao comprador nas seguintes 

situações: se a reparação ou a substituição do bem não conforme for impossível; quando umas 

das soluções adotadas e aceites, reparação ou substituição, não puder ser realizada no prazo de 

um mês após a reclamação do comprador. Neste caso, o legislador francês foi mais além que o 

legislador comunitário, pois a Diretiva não estabelece um prazo concretamente, e; quando a 

reparação ou substituição criam grande inconveniente ao comprador, dada a natureza do bem 

ou o fim a que se destina. O artigo L.211-10, 4.º parágrafo refere que nos casos de defeitos 

menores, não é possível a resolução do contrato. O direito comum francês não faz esta distinção 

e esta opção do legislador neste artigo levanta alguns litígios, pois um “defeito menor” pode ser 

interpretado de diferentes maneiras de pessoa para pessoa e principalmente consoante o bem 

em causa. Pensamos que o comprador tem o direito de exigir um bem conforme o que foi 

acordado, sem defeitos, sejam eles maiores ou menores. Acrescenta ainda o artigo L.211-11 
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que a aplicação dos artigos L.211-9 e L.211-10 é realizada sem qualquer custo para o 

comprador. A definição de “custos” não nos é dada pelo artigo, mas a Diretiva refere que são os 

custos necessários para colocar o bem em conformidade com o contrato, nomeadamente os 

custos de transporte, de matérias e de trabalho. Ao interpretar o artigo de forma estrita, faz com 

que se conclua que apenas nos casos de reparação ou substituição é que não há custos para o 

comprador, deixando de parte as situações de resolução do contrato e redução do preço. Nestes 

casos, o recurso aos tribunais é inevitável, o que vai originar custos ao comprador.   

 O Código do Consumidor francês, no artigo L.211-11, 2.º parágrafo, atribui ao 

comprador o direito de exigir uma indemnização por danos causados pelo defeito do bem, 

conforme o artigo 1147.º do Código Civil. Em relação ao prazo, se o pedido é feito ao mesmo 

tempo que a ação de conformidade, o prazo é de dois anos, mas se o pedido for feito 

isoladamente, aplica-se o prazo do direito comum, dez anos.  

  Relativamente à prescrição da ação, o artigo L.211-12, estabelece um prazo de dois 

anos a partir da entrega do bem. A noção de entrega do Código Civil abrange mais situações que 

a do Código do Consumidor, como por exemplo o atraso na entrega ou falta de entrega, a 

entrega em quantidade diferente da acordada, continuando estas situações a ser regidas pelo 

artigo 1610.º do Código Civil. Por outro lado, o artigo L.211-5 do Código do Consumidor não 

abrange a diferença de quantidade, mas sim a diferença de qualidade. A Diretiva deu a 

possibilidade de os Estados-Membros determinarem que, para usufruir dos seus direitos, o 

consumidor deve informar o vendedor da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar 

da data em que a falta de conformidade tenha sido detetada, mas esta possibilidade não foi 

adotada pelo direito francês. Mas, se o prazo de dois anos passar, o consumidor tem sempre a 

possibilidade de recorrer à ação de garantia por defeitos ocultos do Código Civil, que estabelece 

o prazo de dois anos a partir da descoberta do defeito. 

 

 

4.5. Não Transposição da Responsabilidade do Produtor pela Conformidade do Bem 

 

 Como já foi referido anteriormente, a Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, não prevê 

expressamente a ação contra o produtor pela conformidade do bem com o contrato, contempla-a 

sim como uma possibilidade para o futuro, no caso de ser necessário instituir uma maior 

harmonização. No entanto, como se trata de uma Diretiva de mínimos, alguns países, como é o 
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caso de Portugal e Espanha, transpuseram para os seus ordenamentos jurídicos a 

responsabilidade direta do produtor. O legislador francês não optou por esta via, não transpondo 

para o ordenamento jurídico francês a possibilidade do consumidor recorrer diretamente ao 

produtor para ver a sua pretensão satisfeita. Assim, nem o Código Civil em sede de garantia 

contra defeitos ocultos, nem o Código do Consumidor em matéria de venda de bens de 

consumo, permitem ao comprador reclamar diretamente junto do produtor no caso de defeitos 

do bem vendido. 

  Na transposição da Diretiva, o legislador francês limitou-se a reconhecer a existência de 

uma ação de regresso, artigo L.211-14 do Código do Consumidor, mas não esclarece este 

regime, remetendo para o Código Civil. Pensamos que esta opção do legislador francês tem 

lógica, pois no direito francês existe uma ação direta de natureza contratual, que permite ao 

vendedor final reclamar contra os vendedores anteriores, podendo inclusive chegar ao vendedor 

inicial, o produtor.  

Relativamente à garantia contra defeitos ocultos, a jurisprudência francesa considera que a 

garantia legal é inerente ao bem, e se o comprador provar que o defeito existia no momento da 

venda, pode também reclamar contra o vendedor anterior, contra o importador do bem e contra 

o produtor. É a denominada ação direta. Numa primeira fase, a ação direta encontrava-se 

limitada à indemnização, mas desde 1982 que a ação direta se estende à “action rédhbitoire,” 

na sua totalidade, compreendendo a resolução da venda e a redução do preço, não se 

restringindo, assim, à reparação ou substituição e aplicando-se a todos os contratos de 

comercialização ou distribuição em cadeia do bem. Na opinião de Marín Lopez 116, é de entender 

que o consumidor de bens de consumo também tenha a possibilidade de exercer a ação direta. 

Logo, para beneficiar da ação direta, o comprador deve interpor a ação com base nas normas do 

direito comum e não segundo o Código do Consumidor. Pensamos que a opção do legislador 

francês se deveu exatamente a esta questão, o facto de se encontrar tradicionalmente 

consagrada no ordenamento jurídico francês, há muitos anos, a “action directe”. 

 

 

 

                                                           
116 LOPEZ, Manuel J. Marín, Las Garantías en la Venta de Bienes de Consumo en la Unión Europea – La Directiva 99/44/CE y su incorporación 
en los Estados Miembros, Ministério de Securidad y Consumo – Instituto Nacional del Consumo, octubre 2004, Madrid, p. 435. 
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5. Transposição para o Ordenamento Jurídico Alemão da Diretiva 1999/44/CE, através da 

Reforma do Código Civil Alemão pela Lei 1/2002 

 

5.1. Enquadramento 

 

 No direito alemão foi adotada a chamada “solução grande” (gross lösung) na 

transposição da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, através de uma reforma da parte geral e 

do direito das obrigações do BGB117. Assim, a 1 de janeiro de 2002 deu-se na Alemanha a maior 

e mais importante alteração ao BGB, desde a sua entrada em vigor em 1900. O grande impulso 

para tal opção do legislador alemão foi, sem dúvida, a Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, 

mas esta reforma não se iniciou apenas no contexto da transposição da Diretiva, mas sim num 

longo percurso que vinha a ser percorrido na Alemanha.  

 Nos anos 50 a sociedade de consumo começa a formar-se lentamente na Alemanha. 

Nos anos seguintes iniciou-se um movimento nacional, que culminou com a realização de um 

programa de consumo por parte do Governo Federal nos anos 70. A pedido do Ministério 

Federal da Justiça, foi formada uma comissão para elaborar pareceres científicos sobre a 

reforma total do direito das obrigações, entregando, em 1991 um anteprojeto de lei. Em 1994 a 

assembleia de juristas (Deutscher Juristentag), que se realizada a cada dois anos, aprovou a 

entrada em vigor da proposta, por uma maioria considerável. No entanto, os trabalhos neste 

sentido não sofreram desenvolvimentos até à Diretiva sobre a venda de bens de consumo e 

garantias. Perante a necessidade de transposição da Diretiva, o Governo criou, de novo, duas 

comissões sendo uma delas para a reforma do direito do não cumprimento. Tendo por base o 

trabalho destas duas comissões, o Ministério Federal da Justiça elaborou o “Projeto de uma lei 

para a modernização do direito das obrigações”, que, com algumas alterações realizadas 

entretanto, acabou por ser aprovado pelo Parlamento Federal e o consequente procedimento 

legislativo permitiu que a lei entrasse em vigor a 1 de janeiro de 2002118.  

 O desafio lavado a cabo pelo legislador alemão foi o de “codificar os desenvolvimentos 

jurisprudenciais de cem anos (…), integrar leis extravagantes e transpor regras comunitárias” 119. 

Ao optar pela reforma do BGB, o legislador viu-se perante a mais complicada e ambiciosa tarefa, 

                                                           
117 Bürgerliches Gesetzbuch - Código Civil Alemão de 1900. 
118A Lei para a Modernização do Direito das Obrigações – “Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts”, foi aprovada pelo Parlamento Federal 
Alemão em 11 de novembro de 2001, publicada na Bundesgesetzblatt de 26 de novembro de 2001, I – N.º61, p.3138 e, nos termos do seu 
artigo 9.º, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2002. 
119 CORDEIRO, António Menezes, Da Modernização do Direito Civil, Vol. I – Aspetos Gerais, Almedina, Coimbra, 2004, p.118. 
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que obrigou a um minucioso e profundo estudo. Conseguiu, deste modo, uma atualização dos 

preceitos de direito positivo, impedindo a dispersão em leis especiais ou num Código do 

Consumidor e construindo um corpo único no direito civil120.  

O grande objetivo da opção pela “solução grande” é o de colocar o regime da compra e 

venda e do contrato de empreitada em concordância com a Diretiva, criando apenas alguns 

preceitos especiais para a compra e venda de bens de consumo, o que significa alargar o âmbito 

de aplicação da Diretiva. Para Claus-Wilhlem Canaris121, a opção pela “solução grande” foi a 

correta, na medida em que “ (…) o direito da prescrição, do não cumprimento e da compra e 

venda constituem aquelas matérias cuja disciplina do BGB é pior conseguida, e, além disso, 

está, em especial, fortemente antiquada”.  

 O legislador alemão foi mais longe que a própria Diretiva, generalizando, a toda a 

compra e venda, o regime especial previsto para a venda de bens de consumo na Diretiva. 

Passemos então à análise da reforma realizada ao BGB, focando os pontos mais relevantes para 

a matéria aqui em estudo. A opção do legislador alemão em alargar o regime aplicável à venda 

de bens de consumo da Diretiva a todo o regime da compra e venda alemão faz com que a 

nossa análise tenha uma estrutura diferente das anteriores. Iniciaremos com uma análise ao 

regime geral da compra e venda e, posteriormente, às regras específicas para a venda de bens 

de consumo. 

 

 

5.2. Regime Geral da Compra e Venda  

 

 No direito alemão, o novo regime de compra e venda do BGB construiu-se com base na 

Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, e como já foi referido anteriormente, existe uma grande 

diferença entre ambas. Enquanto o âmbito de aplicação da Diretiva restringe a sua aplicação aos 

contratos de compra e venda de bens de consumo, ou seja, o vendedor tem que ser um 

profissional e o comprador um consumidor, a transposição para o direito alemão foi mais além e 

aplica as normas da Diretiva a todos os contratos de compra e venda, bem como ao contrato de 

empreitada.  

                                                           
120 DEGENEFFE, Cristina Fuenteseca, La Venta de Bienes de Consumo, ob. cit., p.46. 
121 CANARIS, Claus-Wilhelm, A Transposição da Diretiva sobre Compra de Bens de Consumo para o Direito Alemão, Estudos do Direito do 
Consumidor, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - Centro de Direito do Consumo, Vol. III, Almedina, Coimbra, 2003, p. 52. 
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 Pensamos ser importante referir que uma das especificidades do antigo regime do BGB 

era fazer distinção entre a ação de incumprimento da obrigação de entrega por parte do 

vendedor e ação de garantia nos casos de entrega de coisa que sofre de defeitos ocultos. Para 

além disso, possuía regimes muito detalhados sobre a garantia, ou seja, sobre os vícios do 

direito e os vícios da coisa, fazendo distinção entre ambos e aplicando-os a diversos tipos de 

contratos. Com o novo regime, estas diferenças foram eliminadas e a garantia passa a ser 

disciplinada pelas normas gerais. A reforma pretendeu introduzir um conceito unitário de defeito 

para todos os contratos de compra e venda e de empreitada. Assim, e de acordo com o artigo 

2.º, n.º1 da Diretiva que consagra o princípio da conformidade, o artigo 434.º, n.º1 do BGB 

estabelece que perante um contrato de compra e venda, o vendedor tem a obrigação de 

entregar a coisa vendida, bem como transmitir a sua propriedade e que o vendedor tem que 

entregar ao comprador uma coisa livre de defeitos materiais e legais.  

 Por sua vez, segundo o artigo 434.º, n.º1, um bem encontra-se livre de defeitos quando 

após a transferência do risco, reúne todas as qualidades acordadas. Nos casos de não haver 

acordo quanto às qualidades do bem, este está livre de defeitos se é apto para o uso previsto no 

contrato e se é apto para o uso habitual e apresenta as qualidades habituais para as coisas do 

mesmo tipo e que o comprador pode esperar segundo o tipo de bem que se trata, artigo 434, 

n.º1, ponto 2. Estamos perante um conceito subjetivo de defeito quando existe acordo entre as 

partes sobre determinada qualidade do bem, podendo este acordo ser tácito ou expresso. 

Quando estamos perante uma adequação do bem para o uso habitual e quando o bem deve 

reunir as qualidades que o comprador médio pode razoavelmente esperar do bem que comprou, 

estamos perante um conceito objetivo de defeito. Assim, este conceito abrange tanto o âmbito 

objetivo como o âmbito subjetivo de defeito, que já era defendido pela maioria da doutrina 

alemã. 

 De acordo com o artigo 434.º, n.º1, ponto 2 do BGB o vendedor encontra-se também 

vinculado às declarações públicas realizadas por si e pelo produtor ou seus auxiliares acerca da 

natureza do bem, salvo se o vendedor não conhecia essas declarações ou não devia 

razoavelmente conhecer, se a declaração foi corrigida até ao momento de celebração do 

contrato ou se a declaração em causa não tenha influenciado a decisão de celebrar o contrato. A 

responsabilização do vendedor garante a veracidade da informação quando esta é decisiva para 

a compra. Assim, esta norma protege a confiança do comprador. As declarações públicas 

podem ter sido feitas de forma oral, escrita ou através de meios eletrónicos e devem ser 
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públicas, na medida em que devem ser percetíveis a um terceiro, admitindo-se como via 

qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. O vendedor também responde pela 

informação dada através de etiquetas e rótulos e a declaração pública deve ser de tal forma 

clara, que provoque no comprador médio a expetativa razoável da existência de um bem com 

determinadas qualidades. Fica assim salvaguardada uma exigência expressa da Diretiva, no 

artigo 2.º, n.º2, al. d), relativa à publicidade e rotulagem.  

 O artigo 434.º, n.º2 estende a noção de defeito e qualifica como defeitos da coisa a 

instalação defeituosa do bem vendido, realizada pelo vendedor ou seus auxiliares e as instruções 

de instalação defeituosas fornecidas pelo vendedor, em conformidade com o artigo 2.º, n.º5 da 

Diretiva.  

 De acordo com o artigo 434.º, n.º3, a entrega de coisa diferente e entrega de uma 

quantidade inferior à acordada é equivalente a um defeito material da coisa. Esta norma 

pretende acabar com os conflitos existentes devido à diferenciação antes realizada entre a 

entrega de uma coisa diferente e a entrega de uma coisa defeituosa. No novo regime, a entrega 

de coisa diferente equivale a uma falta de conformidade entre aquilo que foi entregue e o que foi 

acordado no contrato de compra e venda, como também acontece nos casos de entrega de uma 

coisa em quantidade inferior à acordada. No caso de entrega de uma coisa em quantidade 

superior à acordada, a consequência jurídica vem estipulada nas regras gerais do 

incumprimento contratual.  

 O vendedor vê a sua responsabilidade limitada no artigo 442.º, n.º1, nas situações em 

que o comprador conhecia o defeito no momento da conclusão do contrato. Nas situações em 

que o comprador desconhecia o defeito por falta de diligência sua, só pode fazer valer os seus 

direitos quando o vendedor tenha agido de forma maliciosa ou quando tenha dado uma garantia 

em relação às qualidades do bem. Segundo o artigo 442.º, n.º2, o vendedor é responsável pelos 

encargos que se encontrem registados no Registo de Propriedade, mesmo nas situações em que 

o comprador os conhece. O artigo 445.º limita, também, a responsabilidade do vendedor 

quando o bem é vendido em leilões públicos, devido à execução de uma garantia. Nestes casos 

o vendedor apenas é responsabilizado se agiu de forma maliciosa ou se tenha dado uma 

garantia em relação às qualidades do bem. De acordo com o artigo 474, III do BGB, esta norma 

não se aplica às vendas de bens de consumo.  
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 No que diz respeito aos direitos do comprador perante um bem não conforme, o 

legislador inseriu-os nas normas gerais sobre o incumprimento contratual. Desta forma, a 

entrega de um bem conforme com o contrato torna-se uma obrigação principal do vendedor, 

tanto na compra e venda de coisa genérica, como na compra e venda de coisa específica. Para o 

exercício desta pretensão não se exige a culpa do vendedor, no entanto, se o comprador 

pretender exigir indemnização por danos, de acordo com as normas gerais do regime do 

incumprimento contratual, aqui já se exige a culpa do vendedor. A lei alemã distingue os defeitos 

em que o vendedor deve responder por ter culpa e os defeitos em que o vendedor responde 

independentemente da culpa. Apenas no primeiro caso, o comprador tem o direito a uma 

indemnização pecuniária, enquanto na segunda hipótese, dispõe da possibilidade de exigir a 

reparação, substituição, redução do preço ou a resolução do contrato.  

 Num primeiro momento, e de acordo com o artigo 439.º, o comprador apenas pode 

escolher entre a reparação ou a substituição do bem desconforme, sendo, em qualquer um dos 

casos, os custos de transporte, mão-de-obra, materiais, entre outros, suportados pelo vendedor. 

Todavia, existem exceções, segundo as quais o vendedor pode rejeitar a escolha feita pelo 

comprador. O artigo 275.º, n.º1 refere que o vendedor pode rejeitar e escolha do comprador 

quando tal é de todo impossível; o n.º2 consagra as situações em que a opção do comprador 

exige um esforço que, tendo em conta o bem, é totalmente desproporcional em relação à 

obrigação; o n.º3 refere que quando a opção do comprador só pode ser levada a cabo com 

custos desproporcionais, o vendedor pode rejeitar a escolha do comprador.  

 Quando, pelos motivos expostos, a substituição ou a reparação se tornam impossíveis de 

realizar, o comprador pode exigir do vendedor a resolução do contrato ou a redução do preço, tal 

como acontece na Diretiva. O direito à resolução do contrato não vem regulado no regime geral 

da compra e venda e da empreitada, mas sim no direito geral das obrigações, artigo 437, n.º2;  

323.º e 634.º, n.º2. Porém, se para o exercício da pretensão de substituição ou reparação por 

parte do comprador o único pressuposto necessário é a falta de conformidade, para o exercício 

da resolução contratual ou redução do preço é necessário um critério adicional: é atribuído ao 

vendedor um prazo para cumprir, nomeadamente reparar ou substituir o bem. Decorrido este 

prazo e o vendedor nada fazer, é dada a possibilidade ao comprador de resolução do contrato ou 

exigir uma redução do preço. Segundo o artigo 440.º do BGB, quando o vendedor rejeita as duas 

opções, reparação ou substituição, ou quando a reparação ou substituição a que o comprador 

tem direito falha ou se torna inexigível, assiste ao comprador o direito de resolver o contrato ou 
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redução do preço, sem que haja necessidade de atribuir um prazo ao vendedor para este 

cumprir. O artigo 440.º, fine, refere que se considera uma falha após a segunda tentativa sem 

sucesso, a não ser que a natureza do bem, o defeito em si ou outras circunstâncias levem a 

uma conclusão diferente. Estamos perante uma norma aberta que deixa nas mãos do juiz a 

concretização da mesma no caso em concreto.  

 A hipótese de redução do preço, em vez da resolução do contrato, vem prevista no artigo 

441.º do BGB, e pode ser usada sem a necessidade de preencher o pressuposto da culpa do 

vendedor. Na opinião de Luís Martínez Velencoso 122, em algumas situações é mais vantajoso 

optar por esta via do que pela indemnização por danos e prejuízos, pois os pressupostos para o 

seu exercício são mais simples e nos casos em que se tenha realizado um mau negócio, pode-se 

por esta via obter uma soma mais elevada. De acordo com o artigo 440.º, a resolução do 

contrato é uma opção que se encontra ao dispor do comprador apenas em situações de 

incumprimento mais graves.  

 O artigo 437.º, n.º3 do BGB atribui ao comprador o direito a uma indemnização por 

danos e prejuízos quando o vendedor não cumpriu a sua obrigação de entrega ao comprador de 

um bem conforme o contrato, segundo as normas gerais do incumprimento contratual.  

  

 

5.3. Normas Especiais sobre a Compra e Venda de Bens de Consumo 

 

A Diretiva foi transposta de uma forma tão ampla para os regimes gerais da compra e 

venda e da empreitada, que restaram apenas poucos preceitos especiais sobre a compra e 

venda de bens de consumo. Assim, o legislador alemão inseriu na regulação do contrato de 

compra e venda uma secção dedicada aos bens de consumo, artigo 474.º ao artigo 479.º. O 

artigo 474.º define o campo de aplicação do regime específico e assim, as regras específicas 

relativas às vendas de bens de consumo apenas se aplicam quando um consumidor compra um 

bem móvel a um profissional, correspondendo, no essencial, ao campo de aplicação da Diretiva.  

O BGB define consumidor e profissional nos artigos 13.º e 14.º. Consumidor é uma 

pessoa singular que atua legalmente fora da sua atividade comercial ou profissional, mas por 

sua vez, um profissional é uma pessoa singular ou coletiva, com personalidade jurídica, que atua 

no exercício do comércio, negócio ou profissão. Em comparação com a Diretiva, esta definição 

                                                           
122 VELENCOSO, Luiz M. Martínez, La Conformidad en la (…), p.185. 
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de consumidor do BGB é mais ampla, fazendo com que se atinja um nível de proteção do 

consumidor mais elevado do que o da Diretiva. Logo, o critério decisivo na qualificação de 

consumidor e profissional é a finalidade objetiva da transação.  

O artigo 474.º restringe o campo de aplicação apenas à venda de bens móveis, 

excluindo os bens móveis em segunda mão e as vendas realizadas em leilões públicos, nos 

quais o consumidor possa estar presente pessoalmente. A Diretiva limita também o campo de 

aplicação às vendas judiciais, à água e gás em quantidades não definidas e à eletricidade. O 

legislador alemão não consagrou uma limitação expressa em relação a estes bens por já se 

encontrarem previstas em outras normas. O artigo 860.º do Código de Processo Civil alemão 

exclui o direito de reparação do consumidor em relação às coisas vendidas por via judiciária. 

Segundo o artigo 90.º a água corrente, o ar, o gás não são coisas corpóreas, mas se forem 

determinadas quanto à quantidade ou ao volume já podem ser considerados bens corpóreos, tal 

como na Diretiva. Em relação à eletricidade, esta não é considerada um bem, de acordo com a 

Diretiva.  

O artigo 475.º limita a autonomia da vontade em benefício do consumidor, desta forma, 

não serão válidos os acordos, que em detrimento dos interesses dos consumidores, derroguem 

o disposto nos artigos 433.º a 435.º, 437.º, 439.º a 443.º, artigos estes referentes aos direitos 

dos consumidores em caso de não conformidade do bem. Também não é possível acordar um 

prazo inferior a dois anos para o exercício das ações que o comprador pode intentar nos casos 

de falta de conformidade. Esta imperatividade imposta pela Diretiva apresenta-se como uma 

figura estranha à cultura jurídica alemã, pois estamos perante uma restrição massiva ao 

princípio da liberdade contratual, justificando-se assim, o facto de o legislador alemão apenas a 

limitar às vendas de bens de consumo.  

O regime especial, no artigo 476.º, estabelece uma presunção a favor do consumidor se 

no período de seis meses seguintes à transmissão dos riscos surgir um defeito no bem e 

presumindo que este existia no momento da celebração do contrato. Isto se a presunção em 

seja incompatível com a natureza do bem ou com o defeito.  

 

Relativamente à responsabilização do produtor, pois em grande parte dos casos é nele 

que se encontra a origem da não conformidade do bem, sendo por isso ele o real responsável, o 

legislador teve a oportunidade de optar por um dos modelos seguintes: atribuir ao vendedor, que 

vendeu uma coisa defeituosa a um consumidor, uma pretensão direta contra o produtor 
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responsável pelo defeito ou efetuar-se o regresso ao longo da cadeia de contratos, remetendo o 

vendedor final para o seu vendedor e, por sua vez, este para o seu antecessor, que normalmente 

é o produtor. O legislador ao escolher esta segunda hipótese, respeita o princípio pela liberdade 

contratual, pois permite que as partes integrantes da cadeia estabeleçam acordos entre si. Desta 

forma, o artigo 478.º do BGB estabelece a ação de regresso do vendedor final. 

A hipótese deixada em aberto pela Diretiva, no considerando 23, de uma possível 

responsabilização do produtor pela conformidade do bem, nomeadamente de o consumidor 

adquirente-final poder agir diretamente contra o produtor responsável, não foi equacionada pelo 

legislador alemão. No nosso ponto de vista, faz sentido que assim seja, uma vez que o regime 

da falta de conformidade é o mesmo, independentemente de ser comprador ou consumidor, por 

isso o legislador alemão atribui responsabilidade apenas ao vendedor e a consequente ação de 

regresso contra o seu antecessor. Pensamos que a hipótese de atribuir ao consumidor o direito 

de intentar uma ação direta contra o produtor podia ter sito previsto não na parte geral do direito 

de compra e venda, mas sim na parte específica da venda de bens de consumo. No entanto, se 

tivermos em consideração o pensamento jurídico tradicional alemão, nomeadamente o respeito 

pela vertical privity, inerente ao princípio da relatividade dos contratos, é difícil enquadrar esta 

hipótese e ver o legislador alemão abdicar de tal princípio.  
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Conclusões 

 

 Nos termos do disposto no artigo 153.º do Tratado da Comunidade Europeia, constitui 

um dever da Comunidade contribuir para a realização de um nível elevado de defesa dos 

consumidores. Assim, esta tem chamado a si a matéria de regulação do direito do consumo com 

o objetivo de harmonizar os direitos dos consumidores, contribuindo desta forma para um 

melhor funcionamento do mercado europeu com base na livre circulação de pessoas e 

mercadorias. Neste seguimento surgiram na Europa uma série de diretivas que procuraram 

harmonizar a proliferação legislativa europeia na área da proteção do consumidor. A Diretiva 

n.º1999/44/CE, de 25 de maio, é das mais importantes e significativas Diretivas no que à 

matéria de direito do consumidor diz respeito. A Diretiva procurou criar soluções comuns para os 

Estados-Membros com o objetivo de ver alcançado um equilíbrio justo entre a justiça contratual e 

a autonomia privada. Porém, a Diretiva possui algumas limitações, pois trata-se de uma Diretiva 

parcial, opcional e de mínimos. O princípio de harmonização mínima da legislação em matéria 

de direito do consumo não garante uma verdadeira harmonização das soluções no seio da 

Comunidade Europeia, como seria fundamental e importante para o mercado interno. 

Ao longo do trabalho que aqui desenvolvemos podemos concluir que, fruto de estarmos 

perante uma Diretiva de mínimos, várias e diferentes disposições foram adotadas pelos Estados-

Membros, criando obstáculos às transações transfronteiriças entre empresas e consumidores. 

Exemplo disto é a responsabilidade do produtor pela conformidade do bem, apenas Portugal, 

Espanha, Bélgica, Finlândia, Letónia e a Suécia consagraram nos seus ordenamentos jurídicos 

diferentes formas de responsabilidade do produtor pela conformidade do bem. Neste caso 

específico verificamos que nem todos os Estados-Membros consagraram este regime e os que o 

fizeram, fizeram de diferentes formas. 

Para além das disparidades de soluções seguidas pelos Estados-Membros, também os 

diferentes métodos de transposição adotados se revelaram heterogéneos. A margem de 

manobra deixada aos Estados-Membros parece ter sido um obstáculo para a simplificação e 

harmonização de direitos, pois os Estados-Membros tendem a criar soluções paralelas. 

Pensamos que a Diretiva tinha como propósito especial incidir nas regulações dos diversos 

ordenamentos jurídicos europeus relativos à compra e venda, ou seja, não só uniformizar o 

regime de compra e venda de bens de consumo, mas também todo o regime geral da compra e 
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venda, operando uma reforma aos Códigos Civis europeus, com vista, num momento posterior, 

a algo maior – um Código Civil Europeu. 

 

No que diz respeito ao método de transposição da Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, 

que o nosso legislador optou, afirmamos com toda a certeza, que não foi a melhor via a adotar. 

A opção pela transposição através de uma lei avulsa apresenta-se como a solução mais fácil e 

rápida, bem como a que passa mais despercebida, mas principalmente, a que menos contribui 

para resolver o problema de dispersão das fontes do regime de proteção do consumidor. O 

legislador nacional, que em matéria de direito do consumo se afirmou em várias situações como 

muito protecionista do consumidor e até mesmo inovador em muitas questões123, quando 

confrontado com a maior incursão do direito da União Europeia nos direitos nacionais pela 

Diretiva n.º 1999/44/CE, de 25 de maio, limitou-se a reproduzir o texto desta, copiando-a 

praticamente “ipsis verbis”, contrariando a razão de ser da Diretiva, perdendo a oportunidade de 

se colocar ao lado de outros legisladores, como o alemão 124 e austríaco, contribuindo para uma 

maior fragmentação de regimes e não proporcionando uma maior unidade e harmonização no 

seio da ordem jurídica portuguesa, bem como para a unidade e harmonização do direito da 

compra e venda dos Estados-Membros da União Europeia. O único argumento que 

consideramos ser plausível é o de não haver condições, na altura, de realizar a tarefa tão 

delicada de reformular o atual Código Civil. 

Com a elaboração do Anteprojeto do Código do Consumidor português em 2006 125, parte 

da doutrina portuguesa126 é da opinião que se deve introduzir uma ordem e unidade, no que diz 

respeito à matéria de direito do consumo, através da codificação própria num Código do 

Consumidor. Por outro lado, existe doutrina que defende que a unificação deve ser realizada 

mediante a integração numa codificação geral, o Código Civil. A base da questão controversa 

consiste no facto de até hoje não se ter encontrado uma conceção convincente para integrar o 

consumidor no direito privado comum e, por outro lado, não ser pacífico que o direito do 

consumidor tenha autonomia científica suficiente, nem que ele por si só seja um ramo de direito 

                                                           
123 Reconhecimento no direito português, anterior à Diretiva 1999/44/CE, de 25 de maio, dos direitos dos consumidores, de reparação, 
substituição, redução do preço e resolução do contrato, no artigo 12.º da LCD, bem como no artigo 914.º do Código Civil; também anterior à 
Diretiva, o já canonizado, pelo direito nacional, princípio da conformidade ou pontualidade do cumprimento dos contratos, artigos 406.º, 768.º, 
879.º - al .b) e 882.º do Código Civil.  
124 Temática desenvolvida na III Parte. 
125 Possível consulta em: http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JCA_MA_13541.pdf 
126 PINTO, Paulo Mota, O Anteprojeto de Código do Consumidor e a Venda de Bens de Consumo, EDC, Vol.III, Coimbra, Almedina, 2006; 
MONTEIRO, António Pinto, Sobre o Direito do Consumidor em Portugal e o Anteprojeto do Código do Consumidor, EDC, Vol. III, Coimbra, 
Almedina, 2006 e Harmonização Legislativa e Proteção do Consumidor, ob. Cit.. 

http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/JCA_MA_13541.pdf
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autónomo. Facto é que desde 2006, o Anteprojeto do Código do Consumidor não passou disso 

mesmo, de um Anteprojeto.  

Somos da opinião que, apesar das críticas de recorrermos sempre à ordem jurídica 

alemã para ir buscar soluções, como se esta fosse indubitavelmente sempre a mais adequada e 

correta, faz todo o sentido seguir uma solução com êxito reconhecido, sempre tendo em 

consideração as diferenças existentes entre os dois ordenamentos jurídicos. Como pudemos 

verificar, a integração de regras básicas referentes ao direito do consumidor no Código Civil 

alemão não violaram as disposições deste Código. Do nosso ponto de vista, a melhor solução 

teria passado por uma reforma do Código Civil português, ou seja, generalizar tanto quanto 

possível o regime da compra e venda de bens de consumo constante da Diretiva. 

Relativamente à opção do legislador nacional e espanhol em consagrar a 

responsabilidade do produtor pela conformidade do bem pensamos tratar-se de um passo 

importante na proteção do consumidor, pois contribui para uma unificação dos deveres de 

segurança e das obrigações de conformidade, responsabilizando o produtor pela conformidade 

(qualidade) e segurança do bem. Pena os restantes ordenamentos jurídicos não terem optado 

pela mesma via e contribuindo, assim, para uma uniformização da proteção do consumidor no 

mercado interno da União Europeia.  

Para concluir, sendo a Diretiva a norma europeia mais respeitada no seio da União 

Europeia, a liberdade dada por esta aos Estados-Membros parece-nos ser um obstáculo para a 

harmonização e simplificação dos direitos dos Estados-Membros. 
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